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Τροπολογία 456
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα Ι - σημείο 7 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το παράρτημα Ι σημείο 7 στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών 
γραμμών μεγάλων αποστάσεων και 
αερολιμένων […]».

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η τροποποίηση του σημείου 7α του παραρτήματος Ι. Θα διαγραφεί η φράση «με 
κύριο διάδρομο τροχιοδρόμησης μήκους άνω των 2100 μέτρων». Η σύνδεση της υποχρεωτικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το μήκος του διαδρόμου δεν είναι πλέον επίκαιρη. 
Σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος προέρχεται και από αερολιμένες με βραχύτερους 
διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, και η επιβάρυνση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να 
εκτιμηθεί βάσει της συναφούς οδηγίας.

Τροπολογία 457
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο σημείο 7 του παραρτήματος I 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) Καθορισμός των διαδρομών άφιξης 
και αναχώρησης των αερολιμένων από ή 
έως τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.» 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι διαδρομές άφιξης και αναχώρησης των αερολιμένων δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μολονότι συνεισφέρουν στη δημιουργία σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για λόγους ικανότητας και λειτουργίας γίνονται πτήσεις σε 
χαμηλό ύψος πάνω από προστατευόμενες και κατοικημένες περιοχές κατά την απογείωση μέχρι 
τη σύνδεση με το δίκτυο και κατά την προσγείωση από τη σύνδεση με το δίκτυο. Αυτή η 
διαμόρφωση των διαδρομών των πτήσεων οδηγεί σε σημαντική πρόκληση θορύβου και 
εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον.

Τροπολογία 458
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 14) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«14. Εξόρυξη πετρελαίου […] για 
εμπορικούς σκοπούς, όπου η 
εξορυσσόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 
500 τόνους ημερησίως, και εξόρυξη 
φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Θεματικό Τμήμα Α του ΕΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το όριο για την πραγματοποίηση 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τις δραστηριότητες υδραυλικής 
ρωγμάτωσης στο πλαίσιο της εξόρυξης υδρογονανθράκων έχει τεθεί υψηλότερα από 
οποιεσδήποτε βιομηχανικές δραστηριότητες τέτοιου είδους, και συνεπώς πρέπει να μειωθεί 
σημαντικά». Για τον σκοπό αυτόν, στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012, το ΕΚ ζητούσε 
«να συμπεριληφθούν έργα που περιλαμβάνουν υδραυλική ρωγμάτωση στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον».

Τροπολογία 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1)Το σημείο 14 του παραρτήματος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«14. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου για εμπορικούς σκοπούς, όπου η 
εξορυσσόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 
500 τόνους ημερησίως όσον αφορά το 
πετρέλαιο και 500000 m3 ημερησίως 
όσον αφορά το φυσικό αέριο ή, 
ανεξάρτητα από την εξορυσσόμενη 
ποσότητα, όταν χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης».

Or. lt

Τροπολογία 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 14 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«14. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου για εμπορικούς σκοπούς, επίσης 
όταν πρόκειται για εξόρυξη αερίου από 
σχιστολιθικά στρώματα ή άλλους 
σχηματισμούς ιζηματογενών 
πετρωμάτων ίσης ή μικρότερης 
διαπερατότητας και πορώδους 
χαρακτήρα, όπου η εξορυσσόμενη 
ποσότητα υπερβαίνει τους 500 τόνους 
ημερησίως όσον αφορά το πετρέλαιο και 
500.000 m3 ημερησίως όσον αφορά το 
φυσικό αέριο.»
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Or. it

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι τα έργα που είναι πιθανό να έχουν 
σημαντική επίδραση στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της φύσης, των διαστάσεών τους ή 
της χωροθέτησής τους, θα αποτελέσουν αντικείμενο ΕΠΕ πριν από την παραχώρηση άδειας.

Τροπολογία 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 14) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«14. Εξόρυξη πετρελαίου […] για 
εμπορικούς σκοπούς, είτε αυτό 
εξορύσσεται από πετρώματα που 
περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο ή 
από άλλο ιζηματογενές πέτρωμα και όπου 
η εξορυσσόμενη ποσότητα υπερβαίνει 
τους 500 τόνους ημερησίως όσον αφορά 
το πετρέλαιο, και 500000 m3 ημερησίως 
όσον αφορά το φυσικό αέριο».

Or. en

Τροπολογία 462
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το ακόλουθο σημείο 14α προστίθεται 
στο παράρτημα I:
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«14α. Επισήμανση, εκμετάλλευση και 
εξόρυξη μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων από σχιστολιθικά 
πετρώματα και παρόμοιους γεωλογικούς 
σχηματισμούς με μικρή διαπερατότητα 
μέσω υδρορωγμάτωσης, ανεξαρτήτως 
της παραγομένης ποσότητας.»

Or. de

Τροπολογία 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το ακόλουθο σημείο 14α προστίθεται 
στο παράρτημα I:
«14α. Η έρευνα, η εκτίμηση, η υδραυλική 
ρωγμάτωση και η εξόρυξη αργού 
πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που 
είναι εγκλωβισμένο σε σχιστολιθικά 
κοιτάσματα με μείγμα αερίου ή άλλα 
ιζηματογενή πετρώματα ίσης ή 
μικρότερης διαπερατότητας και 
πορώδους φύσεως, τα οποία περιέχουν 
αέριο, ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης 
ποσότητας.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, στην οποία προστίθεται η τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης, 
ενσωματώνει το κείμενο της τροπολογίας 50 που υπέβαλε ο εισηγητής. Επισημαίνεται η ανάγκη 
διενέργειας εκτίμησης των μη συμβατικών υδρογονανθράκων, όχι τόσο λόγω της 
εξορυσσόμενης ποσότητας αλλά λόγω των καθόλου φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται για την εξόρυξή του.
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Τροπολογία 464
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα Ι παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 14α:
«14α. Η χρήση της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης για λόγους έρευνας και 
παραγωγής πετρελαίου και/ή φυσικού 
αερίου ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης 
ποσότητας.»

Or. en

Τροπολογία 465
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–1α) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 19) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«19. Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία 
εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, 
εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού στις 
οποίες εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης 
με χρήση κυανιδίων ή, όταν πρόκειται 
για τύρφη, άνω των 150 εκταρίων.»

Or. es

Τροπολογία 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–1β) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 20) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«20. Κατασκευή, τροποποίηση ή/και 
επέκταση γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος 
(εναέριων, υπόγειων ή μεικτών) ή/και 
αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών, με
τελική τάση 220 kV και άνω και μήκος 
άνω των 15 km, και κατασκευές ή/και 
τροποποιήσεις των σχετικών 
υποσταθμών (υποσταθμοί
μετασχηματισμού τάσης, μετατροπής 
ρεύματος ή αυτόματης υπόγειας 
διανομής).»

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της στενής σχέσης των γραμμών με τους υποσταθμούς, χωρίς τους οποίους δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν, κρίνεται σκόπιμο οι εν λόγω υποσταθμοί να συμπεριληφθούν στη 
συγκεκριμένη παράγραφο. Εάν δεν καθορίζονται στην οδηγία, οι γραμμές και οι υποσταθμοί θα 
αντιμετωπίζονται χωριστά, με αποτέλεσμα η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων να μην είναι
υποχρεωτική για τους υποσταθμούς.

Τροπολογία 467
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα I – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–1γ) Το ακόλουθο σημείο 24 προστίθεται 
στο παράρτημα I:
«24α. Θεματικά πάρκα και γήπεδα γκολφ 
σχεδιασμένα για περιοχές με έλλειψη 
υδάτινων πόρων και υψηλό κίνδυνο 



PE510.872v01-00 10/78 AM\937207EL.doc

EL

απερήμωσης ή ξηρασίας.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω των πιέσεων που υφίστανται ορισμένες περιοχές εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος, τα 
έργα αυτού του τύπου πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 468
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο παράρτημα ΙΙ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο σημείο στ α) στην 
παράγραφο 1:
«στ α) Αλιευτικές δραστηριότητες άγριας 
συλλογής.»

Or. en

Τροπολογία 469
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα II, το στοιχείο γ) της 
παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«γ) Έρευνα και διερεύνηση ορυκτών και 
εξόρυξη ορυκτών με βυθοκόρηση 
ποταμών και θαλασσών.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και διερεύνηση πόρων του εδάφους προστίθεται στο παράρτημα ΙΙ πέραν της 
εξόρυξης ορυκτών.

Τροπολογία 470
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 2 στοιχείο 
δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο iiiα):
«iiiα) η γεώτρηση για έρευνα και εξόρυξη 
αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που 
βρίσκεται εγκλωβισμένο σε πετρώματα που 
περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο ή σε 
άλλους σχηματισμούς ιζηματογενών 
πετρωμάτων, ανεξαρτήτως της ποσότητας 
που ερευνάται ή εξορύσσεται·»

Or. en

Τροπολογία 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 2 στοιχείο 
δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο iiiα):
«iiiα) η γεώτρηση για έρευνα και εξόρυξη 
αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που 
βρίσκεται εγκλωβισμένο σε πετρώματα που 
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περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο ή σε 
άλλους σχηματισμούς ιζηματογενών 
πετρωμάτων, ανεξαρτήτως της ποσότητας 
που ερευνάται ή εξορύσσεται·»

Or. en

Τροπολογία 472
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 2 
στοιχείο δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο iiiβ):
«iiiβ) έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου 
από ανθρακούχα στρώματα, 
ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης 
ποσότητας·»

Or. en

Τροπολογία 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 2 
στοιχείο δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο iiiβ):
«iiiβ) έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου 
από ανθρακούχα στρώματα, 
ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης 
ποσότητας·»

Or. en
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Τροπολογία 474
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο Παράρτημα II, το στοιχείο ε) 
της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
«ε) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της 
βιομηχανίας έρευνας και εξόρυξης 
άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και μεταλλευμάτων, καθώς και 
ασφαλτούχων σχιστόλιθων, αργού 
πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που 
βρίσκονται εγκλωβισμένα σε πετρώματα 
που περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
ή σε άλλους σχηματισμούς ιζηματογενών 
πετρωμάτων, και φυσικό αέριο από 
ανθρακούχα στρώματα, ανεξαρτήτως της 
ποσότητας που ερευνάται ή 
εξορύσσεται.»

Or. en

Τροπολογία 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο Παράρτημα II, το στοιχείο ε) 
της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
«ε) Εγκαταστάσεις επιφανείας της 
βιομηχανίας έρευνας και εξόρυξης 
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άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και μεταλλευμάτων, καθώς και 
ασφαλτούχων σχιστόλιθων, αργού 
πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που 
βρίσκονται εγκλωβισμένα σε πετρώματα 
που περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
ή σε άλλους σχηματισμούς ιζηματογενών 
πετρωμάτων, και φυσικό αέριο από 
ανθρακούχα στρώματα, ανεξαρτήτως της 
ποσότητας που ερευνάται ή 
εξορύσσεται.»

Or. en

Τροπολογία 476
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στην παράγραφο 10 του 
παραρτήματος IΙ διαγράφεται το στοιχείο 
δ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της τροπολογίας στο παράρτημα Ι, 7α, (πρόταση διαγραφής μέρους της πρότασης) 
πρέπει να διαγραφεί χωρίς αντικατάσταση το στοιχείο δ της παραγράφου 10 του παραρτήματος 
ΙΙ («Κατασκευή αεροδρομίων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)».

Τροπολογία 477
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα II – παράγραφος 13 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στην παράγραφο 13 του 
παραρτήματος ΙΙ προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«β α) Τυχόν κατεδάφιση έργων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή το 
παρόν παράρτημα, η οποία μπορεί να έχει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατεδάφιση έργων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, η οποία μπορεί να έχει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο.

Τροπολογία 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
παράρτημα II.A:

διαγράφεται

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 
1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαμβάνεται ειδικότερα:
α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του κατά τα στάδια κατασκευής και 
λειτουργίας·
β) περιγραφή της χωροθέτησης του 
έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
περιβαλλοντική ευαισθησία των 
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γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να 
θιγούν.
2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 
από το προτεινόμενο έργο.
3. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο 
ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 
από:
α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και 
εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων·
β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.
4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον.»

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 479
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο διαγράφεται
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παράρτημα II.A:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαμβάνεται ειδικότερα:
α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του κατά τα στάδια κατασκευής και 
λειτουργίας·
β) περιγραφή της χωροθέτησης του 
έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
περιβαλλοντική ευαισθησία των 
γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να 
θιγούν.
2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 
από το προτεινόμενο έργο.
3. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο 
ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 
από:
α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και 
εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων·
β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.
4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να παρέχει ο κύριος έργου είναι 
υπερβολικά υψηλό, σε βαθμό που ουσιαστικά υποχρεούται να εκπονήσει μια μικρής κλίμακας 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το στάδιο της εξέτασης κατά περίπτωση, γεγονός που 
δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο για το κάθε έργο.



PE510.872v01-00 18/78 AM\937207EL.doc

EL

Τροπολογία 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του 
κατά τα στάδια κατασκευής και 
λειτουργίας·

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους και 
υπόγειου ορίζοντά του κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης·

Or. en

Τροπολογία 481
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική 
ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών 
που ενδέχεται να θιγούν.

β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική 
ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών ή 
των πληθυσμών που ενδέχεται να θιγούν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας.

Τροπολογία 482
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 1
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιγραφή των αναμενόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον 
αφορά τον αρχικό φόρτο προσληφθέντων 
ρύπων στην τοποθεσία του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των διαδικασιών ΕΠΕ με τις διαδικασίες έγκρισης δυνάμει ειδικού δικαιώματος 
(τομεακοί κανονισμοί) αποτρέπει τον ολιστικό εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παραβλέπεται ο αρχικός φόρτος προσληφθέντων ρύπων στην 
τοποθεσία του έργου ο οποίος προέρχεται από τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
και τον τομέα των μεταφορών. Ο αντίκτυπος του έργου μπορεί να αξιολογηθεί σωστά μόνο αν 
συμπεριληφθεί ο εκάστοτε φόρτος προσληφθέντων ρύπων.

Τροπολογία 483
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιγραφή των εκπομπών ρύπων στο 
σημείο του έργου, οι οποίοι είναι 
σημαντικοί όσον αφορά τις αναμενόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Or. de

Τροπολογία 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 
από το προτεινόμενο έργο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο 
ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 
από:

διαγράφεται

α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και 
εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων·
β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου αξιολογεί την ανάγκη για ΕΠΕ και δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 
επαχθής. Οι αρχές αξιολογούν, κατά περίπτωση, κατά πόσον τα έργα αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει ο κύριος του 
έργου. Εάν υφίσταται σημαντική επίπτωση, πρέπει να διεξαχθεί ΕΠΕ.
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Τροπολογία 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και 
εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων·

α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και 
εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, 
όταν είναι σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 487
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.

β) τη χρήση κατάλληλων φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 
καθώς και τις υδρομορφολογικές 
αλλαγές.

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας.

Or. pl

Τροπολογία 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 490
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον.

4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση όλων των
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων του 
έργου στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙ.Α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον.

4. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 
πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον, όταν είναι σκόπιμο. Τούτο 
είναι σκόπιμο ιδιαιτέρως όταν οι 
επιπτώσεις ή οι συνέπειες των μέτρων 
θεωρούνται μη αναστρέψιμες.

Or. en

Τροπολογία 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σώρευση με άλλα έργα και 
δραστηριότητες·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναλογικό να απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 493
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σώρευση με άλλα έργα και 
δραστηριότητες·

β) τη σώρευση με άλλα έργα για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια, και τα οποία σε έναν 
βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή 
που πιθανώς έχει θιγεί και δεν έχουν 
ακόμα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και 
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες 
πέρα από τις υπάρχουσες πληροφορίες ή 
τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα εν λόγω έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «δραστηριότητα» είναι πολύ ευρύς και αόριστος. Αρκεί να ελέγχεται η σώρευση των 
έργων με άλλες δραστηριότητες που πληρούν τον ορισμό του έργου. Αρκεί να ελέγχεται η 
σώρευση με άλλα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια και τα οποία σε έναν βαθμό βρίσκονται 
σε γεωγραφική περιοχή που πιθανώς έχει θιγεί και δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί ή 
λειτουργήσει. Δεν υπάρχει υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες πέρα από τις 
υπάρχουσες πληροφορίες ή τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έργα.

Τροπολογία 494
Gilles Pargneaux

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

β) τη σώρευση με άλλα έργα και 
δραστηριότητες·

β) τη σώρευση με άλλα έργα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος «δραστηριότητες» διευρύνει και καθιστά υπερβολικά ασαφές το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 
καθώς και τις υδρομορφολογικές 
αλλαγές.

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας.

Or. pl

Τροπολογία 496
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 
καθώς και τις υδρομορφολογικές 
αλλαγές.

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια υδρομορφολογική αλλαγή δεν αποτελεί φυσικό πόρο.

Τροπολογία 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 
καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως
εδάφους, γης, υποεδάφους, υδάτων και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.

Or. lt

Τροπολογία 498
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις· ε) τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της 
ηχορύπανσης, και των πιθανών 
επιπτώσεων για την υγεία και/ή τις 
οχλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 499
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις· ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις (την 
εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, 
φωτός, θερμότητας και ακτινοβολίας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ευθυγράμμιση με το παράρτημα IV παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Τροπολογία 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 501
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

στ) τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου υποτίθεται ότι δίνει απάντηση στο ζήτημα της ανάγκης διεξαγωγής της 
πλήρους διαδικασίας ΕΠΕ, έτσι τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια επιλογής πρέπει να ταιριάζουν 
για τον σκοπό και να είναι διαθέσιμα σε αυτό το στάδιο.

Τροπολογία 502
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

στ) τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από, 
όπου είναι σκόπιμο, υδρομορφολογικές 
αλλαγές, ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς, σε 
ιδιαίτερες συνθήκες επιφανείας ή 
υπεδάφους ή την εναλλακτική χρήση·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος δεν πρέπει να προχωρά πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται 
από ατυχήματα.

Τροπολογία 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από ουσίες ή 
από χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

Or. pl

Τροπολογία 504
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
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χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση· πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη εκείνα τα συμβάντα που 
θεωρούνται χαρακτηριστικά για το 
συγκεκριμένο είδος έργου βάσει ευλόγων 
εκτιμήσεων·

Or. de

Τροπολογία 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 
κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από 
υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή 
ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες 
συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 
εναλλακτική χρήση, τα τοπικά γεωλογικά 
χαρακτηριστικά και την πιθανότητα 
ατυχημάτων ή καταστροφών και την 
ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους 
κινδύνους·

Or. lt

Τροπολογία 506
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην 
κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς 
και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του 
έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 
στο έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην 
κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς 
και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του 
έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο 
έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στο κλίμα της 
περιοχής, τη συμβολή του έργου σε 
βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και τον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο 
έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 3.

Τροπολογία 508
Struan Stevenson
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην 
κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς 
και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του 
έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 
στο έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στο κλίμα
(όσον αφορά τις προβλεπόμενες εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη 
χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία)·

Or. en

Τροπολογία 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην κλιματική 
αλλαγή (όσον αφορά τις εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη 
χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία), τη συμβολή του έργου σε 
βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και τον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο 
έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην κλιματική 
αλλαγή (όσον αφορά τις εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη 
χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία)·

Or. it

Τροπολογία 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην 
κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς 
και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του 
έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο 
έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την 
κλιματική αλλαγή)·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στο κλίμα
(όσον αφορά τις εκπομπές θερμοκηπιακών 
αερίων, καθώς και από τη χρήση γης, την 
αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία), τη 
συμβολή του έργου σε βελτιωμένη 
ανθεκτικότητα, και τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής στο έργο (π.χ. εάν το 
έργο συνάδει με την κλιματική αλλαγή)·

Or. pl

Τροπολογία 511
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 512
Struan Stevenson
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στο έδαφος, τα 
ύδατα, τον αέρα και τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 513
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση 
εκτάσεων και την απώλεια ωφέλιμων 
αγροτικών και δασικών περιοχών, στη 
χρήση γης (αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – χρησιμοποίηση γης), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συμπεριλάβει για πρώτη φορά τις επιπτώσεις έργων 
στις διάφορες εκτάσεις στα κριτήρια για τη διεξαγωγή εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Η τροπολογία τονίζει ακόμα σαφέστερα ότι πρόκειται τόσο για την ποιοτική πτυχή της 
αποφυγής της χρησιμοποίησης γης, όσο και για την προστασία της γης υπό το πρίσμα της 
διατήρησης των παραγωγικών ικανοτήτων. Η έκφραση «κατάληψη εδαφών» αναφέρεται 
περισσότερο στην πτυχή του «land-grabbing» και για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί εν προκειμένω γιατί δημιουργεί παρανόηση.

Τροπολογία 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον υπόγειο 
ορίζονται, όπου είναι σκόπιμο, τον αέρα 
και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή 
ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση 
και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

Or. en

Τροπολογία 515
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον αντίκτυπο του έργου στο η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
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περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δομημένων περιοχών 
μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το 
έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, 
στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα 
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα 
(εκπομπές αέριων ρύπων και ποιότητα 
του αέρα) και τη βιοποικιλότητα 
(πληθυσμιακή ποσότητα και ποιότητα και 
υποβάθμιση και κατακερματισμός 
οικοσυστημάτων)·

Or. en

Τροπολογία 516
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία (π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 517
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία·
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Or. en

Τροπολογία 518
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή θορύβου)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θόρυβος βλάπτει την υγεία. Ως εκ τούτου, ο θόρυβος ως απειλή για την υγεία πρέπει να 
προστεθεί στον κατάλογο των κριτηρίων επιλογής ενός έργου.

Τροπολογία 519
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
(π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή θορύβου)·

Or. de

Τροπολογία 520
Richard Seeber
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τον αντίκτυπο του έργου στην 
πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό 
τοπίο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 521
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τη συνεκτίμηση των καταγγελιών που 
έχουν υποβάλλει μέχρι στιγμής οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι τοπικές 
αρχές.

Or. es

Τροπολογία 522
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υπάρχουσα και τη μελετώμενη 
χρήση γης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάληψης και του κατακερματισμού 
εδαφών·

α) την υπάρχουσα και τη μελετώμενη 
χρήση γης·
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Or. en

Τροπολογία 523
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιμότητα, 
ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 
φυσικών πόρων της περιοχής 
(συμπεριλαμβανομένων του εδάφους, της 
γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)·

β) τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιμότητα, 
ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 
φυσικών πόρων της περιοχής 
(συμπεριλαμβανομένων του εδάφους, των 
υδάτων και της βιοποικιλότητας)·

Or. en

Τροπολογία 524
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiiα) περιοχές με δυνητικό σημαντικό 
κίνδυνο πλημμύρας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο περιοχές με δυνητικό σημαντικό κίνδυνο 
πλημμύρας.

Τροπολογία 525
Marianne Thyssen



PE510.872v01-00 40/78 AM\937207EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
φυσικά πάρκα, μόνιμοι βοσκότοποι, 
γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής 
αξίας·

iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
φυσικά πάρκα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των μόνιμων βοσκότοπων και των γεωργικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας δεν 
έχει συμφωνηθεί ακόμα σε επίπεδο ΕΕ, συνεπώς αυτή η προτεινόμενη τροπολογία δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή.

Τροπολογία 526
Andrea Zanoni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
φυσικά πάρκα, μόνιμοι βοσκότοποι, 
γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας·

iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
φυσικά πάρκα και βοσκότοποι 
περιβαλλοντικής αξίας, μόνιμοι 
βοσκότοποι, γεωργικές περιοχές υψηλής 
φυσικής αξίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βοσκότοποι περιβαλλοντικής αξίας ελέγχονται μέσω ΕΠΕ και 
χάνονται λόγω στενής ερμηνείας των όρων που χρησιμοποιούνται για να τους περιγράψουν ή 
επειδή οι περιοχές υπολείπονται των θεσπισμένων ορίων. Η συμπερίληψη των «βοσκότοπων 
περιβαλλοντικής αξίας» και η διασφάλιση ότι τα θεσπισμένα όρια αντικατοπτρίζουν την 
αφθονία και το μέσο μέγεθος των εν λόγω περιοχών στο πλαίσιο του εθνικού περιβάλλοντος θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή εκτίμηση της περιβαλλοντικής αξίας των εν λόγω περιοχών.
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Τροπολογία 527
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ) διατηρητέες ή προστατευόμενες 
περιοχές βάσει της νομοθεσίας των κρατών 
μελών· περιοχές Natura 2000 που έχουν 
καθορίσει τα κράτη μέλη βάσει των 
οδηγιών 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 
προστατευόμενες περιοχές βάσει διεθνών 
συμβάσεων·

v) διατηρητέες ή προστατευόμενες 
περιοχές βάσει της νομοθεσίας των κρατών 
μελών· περιοχές Natura 2000 που έχουν 
καθορίσει τα κράτη μέλη βάσει των 
οδηγιών 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 
προστατευόμενες περιοχές βάσει διεθνών 
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τις εν λόγω 
συμβάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από το εκάστοτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον έλεγχο.

Τροπολογία 528
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 
ποιότητας που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το 
έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία·

vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 
ποιότητας που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το 
έργο·
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Or. de

Τροπολογία 529
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 
ποιότητας που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το 
έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία·

vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 
ποιότητας που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το 
έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία, 
στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται 
συνολικό περιβαλλοντικό όφελος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα πρότυπα ποιότητας στο παρελθόν, δεν έχει σημασία. 
Είναι πιο σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τρέχουσες ανεπάρκειες ή επικείμενες ανεπάρκειες. 
Επίσης, η παρούσα διάταξη vi) θέτει σε λειτουργία μια πολιτική κατά της ομαδοποίησης, ενώ, 
εάν την εξετάσουμε σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα, η ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων 
μπορεί να αποβεί πιο επωφελής για το περιβάλλον από τη μη ομαδοποίηση. Πρέπει να 
επιτρέπεται η υπέρβαση των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό συνεπάγεται, σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα, βελτιωμένη ποιότητα του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 530
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) πυκνοκατοικημένες περιοχές· vii) πυκνοκατοικημένες περιοχές και 
γειτνίαση με ευαίσθητους χώρους 
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(νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες για 
ηλικιωμένους ή άλλοι χώροι που 
προορίζονται για τη φιλοξενία ιδιαιτέρως 
ευαίσθητων ή ευάλωτων ατόμων)·

Or. es

Τροπολογία 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viiia) περιοχές ή τοποθεσίες που 
προστατεύονται από εθνική ή 
περιφερειακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο viii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viiiβ) σεισμοπαθείς περιοχές ή περιοχές 
με υψηλό κίνδυνο φυσικής καταστροφής.

Or. en

Τροπολογία 533
Andrea Zanoni
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IΙΙ – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν σχετικά όρια που έχουν θεσπιστεί 
από τα κράτη μέλη για τις περιοχές που 
αναφέρονται στα σημεία i) έως viii) θα 
πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη 
την περιβαλλοντική αξία, τη σχετική 
αφθονία και το μέσο μέγεθος των εν λόγω 
περιοχών στο πλαίσιο του εθνικού 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βοσκότοποι περιβαλλοντικής αξίας ελέγχονται μέσω ΕΠΕ και 
χάνονται λόγω στενής ερμηνείας των όρων που χρησιμοποιούνται για να τους περιγράψουν ή 
επειδή οι περιοχές υπολείπονται των θεσπισμένων ορίων. Η συμπερίληψη των «βοσκότοπων 
περιβαλλοντικής αξίας» και η διασφάλιση ότι τα θεσπισμένα όρια αντικατοπτρίζουν την 
αφθονία και το μέσο μέγεθος των εν λόγω περιοχών στο πλαίσιο του εθνικού περιβάλλοντος θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ορθή εκτίμηση της περιβαλλοντικής αξίας των εν λόγω περιοχών.

Τροπολογία 534
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των 
έργων πρέπει να εξετάζονται σε 
συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται 
στα σημεία 1 και 2· ιδίως ως προς:

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των 
έργων στους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 πρέπει να 
εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που 
καθορίζονται στα σημεία 1 και 2, ιδίως ως 
προς:

Or. de
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Τροπολογία 535
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την ταχύτητα εκδήλωσης των 
επιπτώσεων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 536
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σώρευση των επιπτώσεων με τις 
επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως 
υπαρχόντων ή/και εγκεκριμένων) του 
ιδίου κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 537
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σώρευση των επιπτώσεων με τις 
επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως 
υπαρχόντων ή/και εγκεκριμένων) του 

η) τη σώρευση των επιπτώσεων με τις 
επιπτώσεις άλλων έργων για τα οποία έχει 
εκδοθεί άδεια, και τα οποία σε έναν 
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ιδίου κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου· βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή 
που πιθανώς έχει θιγεί και δεν έχουν 
ακόμα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και 
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες 
πέρα από τις υπάρχουσες πληροφορίες ή 
τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα εν λόγω έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να ελέγχεται η σώρευση με άλλα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια και τα οποία σε 
έναν βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που πιθανώς έχει θιγεί και δεν έχουν ακόμα 
κατασκευαστεί ή λειτουργήσει. Δεν υπάρχει υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη άλλες 
πληροφορίες πέρα από τις υπάρχουσες πληροφορίες ή τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα εν λόγω έργα.

Τροπολογία 538
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τις πτυχές περιβάλλοντος που 
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 539
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – Άρθρο 3 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τις πληροφορίες και τα πορίσματα 
σχετικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που προέκυψαν από εκτιμήσεις με βάση 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 540
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τις πληροφορίες και τα πορίσματα 
σχετικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που προέκυψαν από εκτιμήσεις με βάση 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα·

ι) τις πληροφορίες και τα πορίσματα 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων που προέκυψαν 
από εκτιμήσεις με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο ι) πρέπει να αφορά πληροφορίες και πορίσματα για τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων και όχι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γενικώς (τίτλος της 
παραγράφου 3).

Τροπολογία 541
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαγράφεται
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μείωσης των επιπτώσεων.

Or. de

Τροπολογία 542
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη δυνατότητα αποτελεσματικής 
μείωσης των επιπτώσεων.

ια) τη δυνατότητα αποτελεσματικής 
αποφυγής, πρόληψης ή μείωσης των 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των λέξεων «αποφυγή» και «πρόληψη» ώστε να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Τροπολογία 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για να επιτευχθεί η σταδιακή τυποποίηση 
των διαδικασιών και των κριτηρίων που 
εφαρμόζονται κατά την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
Επιτροπή, με την πιθανή συμβολή των 
κρατών μελών και της βιομηχανίας, 
αναπτύσσει πρότυπα προς εφαρμογή σε 
έργα ή σε εγκαταστάσεις, για τους 
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οικονομικούς τομείς που κρίνεται 
αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά 
με την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Σε κάθε 
περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια ΒΔΤ («Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές»).
Η τυποποίηση των κλάδων θα είναι μια 
μακρά διαδικασία κατά την οποία θα 
απαιτηθεί η συνεργασία των αρχών 
καθώς και της βιομηχανίας, ενώ η 
ενεργειακή απόδοση και η καινοτομία θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ) .

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Καταρτίζονται οδηγοί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο από την Επιτροπή ή τα 
κράτη μέλη, στους οποίους θα 
περιλαμβάνονται τα κριτήρια που πρέπει 
να εφαρμόζονται από διάφορους τομείς 
της οικονομίας στο πλαίσιο της 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Σκοπός είναι η απλούστευση των 
διαδικασιών και η αύξηση της νομικής 
βεβαιότητας κατά τη διενέργεια 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
καθώς και η αποφυγή διαφορετικών 
εφαρμογών από τις εκάστοτε αρμόδιες 
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αρχές.
Η εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στον τομέα της ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
φυσικών τοπίων, διενεργείται με βάση 
σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία 
καθορίζονται σε οδηγό που καταρτίζεται 
ειδικά για τον εν λόγω σκοπό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση οδηγού, από κοινού με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη, στον οποίον θα 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα κριτήρια προς εφαρμογή από τον εκάστοτε τομέα, θα συμβάλλει 
στη διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων 
σημείων που θα πρέπει να τηρεί ο κάθε τομέας ανάλογα με τη δραστηριότητά του. Οι εργασίες
των αρχών και η ανάπτυξη του έργου θα επικεντρώνονται στις πτυχές που τους αφορούν.

Τροπολογία 545
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση 
υδάτων και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας του·

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση 
υδάτων και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής, λειτουργίας και κατεδάφισής 
του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτείται από τον κύριο του έργου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη 
κύκλο ζωής ενός έργου, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργία και του παροπλισμού.

Τροπολογία 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση 
υδάτων και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας του·

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση 
υδάτων και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας και 
κατεδάφισής του, εφόσον χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 547
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση 
υδάτων και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας του·

α) περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς 
και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους 
του, ενδεχομένων εργασιών κατεδάφισης 
και οι απαιτήσεις για τη χρήση υδάτων και 
γης κατά τα στάδια κατασκευής και 
λειτουργίας του·

Or. de

Τροπολογία 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) περιγραφή του ενεργειακού κόστους, 
των δαπανών για την ανακύκλωση των 
αποβλήτων που παράγονται λόγω 
κατεδάφισης, της κατανάλωσης 
πρόσθετων φυσικών πόρων όταν 
αναλαμβάνεται έργο κατεδάφισης·

Or. en

Τροπολογία 549
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των μεθόδων 
κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των 
χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και 
φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων 
των υδάτων, της γης, του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας)·

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των μεθόδων 
κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των 
χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και 
φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων 
των υδάτων, του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας)·

Or. en

Τροπολογία 550
Marianne Thyssen

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

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των μεθόδων 
κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των 
χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και 
φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων 
των υδάτων, της γης, του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας)·

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των μεθόδων 
κατασκευής, όπως τεχνική επάρκεια, φύση 
και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων 
υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων 
(συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της 
γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρότεινε την προσθήκη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της τοποθεσίας του έργου (δ) 
και της τεχνικής επάρκειας (α). Για λόγους απλούστευσης του προτεινόμενου άρθρου 5 
παράγραφος 1, η τοποθεσία του έργου και η τεχνική επάρκεια μπορούν να προστεθούν στο 
παράρτημα IV.

Τροπολογία 551
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τοποθεσία του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρότεινε την προσθήκη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της τοποθεσίας του έργου (δ) 
και της τεχνικής επάρκειας (α). Για λόγους απλούστευσης του προτεινόμενου άρθρου 5 
παράγραφος 1, η τοποθεσία του έργου και η τεχνική επάρκεια μπορούν να προστεθούν στο 
παράρτημα IV.

Τροπολογία 552
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει κανένας λόγος να παρουσιάζεται λεπτομερώς ένα εναλλακτικό έργο το οποίο δεν 
εγκρίθηκε για διάφορους λόγους, είτε περιβαλλοντικούς είτε οικονομικούς, εφόσον δεν 
πρόκειται να υλοποιηθεί.

Τροπολογία 553
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 

2. Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων που εξετάσθηκαν και των λόγων, 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, 
για τους οποίους εγκρίθηκε το έργο.
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο αιτών δεν υποχρεούται να διενεργήσει μελέτη 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε εναλλακτική λύση που προτείνεται για το έργο 
του.

Τροπολογία 554
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Σύνοψη πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων του κύριου του 
έργου που εξετάσθηκαν και επισήμανση 
των κυρίων λόγων για την επιλογή που 
έγινε, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν
από τον κύριο έργου, και επισήμανση των 
κυρίων λόγων για την επιλογή που έγινε, 
λαμβανομένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις επισημάνσεις για προηγούμενες τροπολογίες, μεταξύ άλλων στην τροπολογία για το 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία 556
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που θεωρήθηκαν 
ρεαλιστικές από τον κύριο έργου, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. de
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Τροπολογία 557
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Περιγραφή των ενδεδειγμένων λογικών 
εναλλακτικών για το προτεινόμενο έργο, 
π.χ. των πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
και επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι πρέπει να περιγράφονται μόνο ενδεδειγμένες λογικές 
εναλλακτικές όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του έργου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να 
περιγράφεται η εναλλακτική με τον μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 558
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσης που 
κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες 

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 
ενδεδειγμένων εναλλακτικών λύσεων που 
εξετάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της 
λύσης που κρίθηκε ως η λύση με τις 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
επισήμανση των κυρίων λόγων για την 
επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 559
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η 
εν λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει 
τυχόν υπάρχοντα περιβαλλοντικά 
προβλήματα σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός σεναρίου για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι διαδικασίες εξελίσσονται 
διαρκώς, δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση.

Τροπολογία 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος.
Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει 
τυχόν υπάρχοντα περιβαλλοντικά 
προβλήματα σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση περιγραφής του βασικού σεναρίου δεν είναι κατανοητή. Η εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εξετάζει μόνο τις επιπτώσεις στην τρέχουσα κατάσταση 
του περιβάλλοντος. Επίσης, ασαφείς είναι και οι όροι-πλαίσιο μιας τέτοιας εξέτασης.

Τροπολογία 561
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
πριν από την υλοποίηση του έργου
(βασικό σενάριο). Η εν λόγω περιγραφή 
πρέπει να καλύπτει τυχόν υπάρχοντα 
περιβαλλοντικά προβλήματα σχετιζόμενα 
με το έργο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
όσων αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το βασικό σενάριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου του έργου που περιγράφει και συγκρίνει την κατάσταση του περιβάλλοντος πριν από 
την υλοποίηση ενός έργου, και αφού έχει ξεκινήσει το έργο, προκειμένου να γίνει σωστή 
εκτίμηση των πραγματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός δεδομένου έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων μετριασμού κατά τη διάρκεια και στο τέλος της 
ζωής του έργου.

Τροπολογία 562
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
πριν από την υλοποίηση του έργου και της 
πιθανής εξέλιξής της εάν δεν υλοποιηθεί το 
έργο (βασικό σενάριο). Η εν λόγω 
περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 563
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
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τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση 
φυσικών πόρων.

τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 
υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 
σχετιζόμενα με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν 
περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 
σημασίας και τη χρήση φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 564
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη 
χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή),
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η 
πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 
φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει 
να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των 

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα, η 
γη (κατάληψη εδαφών), το έδαφος 
(οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση 
και σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και 
ποιότητα), ο αέρας, οι κλιματικοί 
παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά 
στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 
φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει 
να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των 
παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, 
την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των 
παραγόντων αυτών στους κινδύνους 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
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παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, 
την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των 
παραγόντων αυτών στους κινδύνους 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Or. de

Τροπολογία 565
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω
περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, 
καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία 
και την ανθεκτικότητα των παραγόντων 
αυτών στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Περιγραφή παραγόντων του 
περιβάλλοντος που είναι πιθανόν να θιγούν 
αισθητά από το προτεινόμενο έργο, μεταξύ 
των οποίων ιδίως ο πληθυσμός, η 
ανθρώπινη υγεία, η χλωρίδα και η πανίδα, 
η βιοποικιλότητα, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο αέρας
(εκπομπές και ποιότητα αέρα), οι 
κλιματικοί παράγοντες, η κλιματική 
αλλαγή (εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, 
και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία, δυνατότητες 
μετριασμού, επιπτώσεις της προσαρμογής, 
εφόσον στο έργο λαμβάνονται υπόψη 
κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την κλιματική 
αλλαγή), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η 
πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 
φυσικό τοπίο. Αυτή η περιγραφή πρέπει να 
καλύπτει την αλληλεπίδραση των 
παραγόντων αυτών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση του όρου «πτυχές» με τον όρο «παράγοντες» με σκοπό την ευθυγράμμιση με το 
άρθρο 3. Αρκεί να εκτιμούνται οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Οι φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι βρίσκονται πέραν του πεδίου εφαρμογής της ΕΠΕ.

Τροπολογία 566
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
 Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω 
περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, 
καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και 
την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών 
στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα, η 
γη (κατάληψη εδαφών), το έδαφος 
(οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση 
και σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και 
ποιότητα), ο αέρας, οι κλιματικοί 
παράγοντες, η κλιματική αλλαγή 
(εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, και από 
τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 
τη δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω 
περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, 
καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και 
την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών 
στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.
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Or. en

Τροπολογία 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), 
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η 
πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 
φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει 
να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των 
παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, 
την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των 
παραγόντων αυτών στους κινδύνους 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία), τα υλικά περιουσιακά 
στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 
φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει 
να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των 
παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, 
την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των 
παραγόντων αυτών στους κινδύνους 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Or. it

Τροπολογία 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη,
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η 
κλιματική αλλαγή (εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 
δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω 
περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, 
καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και 
την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών 
στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 
το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων 
ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 
χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη,
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, το κλίμα
(εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, και από 
τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 
τη δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, 
επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο 
έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω 
περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, 
καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και 
την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών 
στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.

Or. pl

Τροπολογία 569
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών 5. Περιγραφή και εκτίμηση των πιθανών 
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επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο 
ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων, από:

σημαντικών επιπτώσεων που το 
προτεινόμενο έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων, από:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να γίνεται από τον κύριο του 
έργου και να δηλώνεται στην περιβαλλοντική μελέτη.

Τροπολογία 570
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της 
γης, του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος που παρέχονται από 
αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

β) τη χρήση κατάλληλων φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 571
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας, ανάλογα με τη βιώσιμη 
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οικοσυστήματος που παρέχονται από 
αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

διαθεσιμότητα αυτών των πόρων·

Or. de

Τροπολογία 572
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος που παρέχονται από 
αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της πανίδας, 
της χλωρίδας, της βιοποικιλότητας, 
ανάλογα κατά το δυνατόν με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 573
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος που παρέχονται από 
αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις 
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας, ανάλογα κατά το δυνατόν 
με τη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων 
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·
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Or. en

Τροπολογία 574
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το 
περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή 
καταστροφών)·

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το 
περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων)·

Or. en

Τροπολογία 575
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το 
περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή 
καταστροφών)·

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το 
περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή 
καταστροφών), οι οποίοι μετά από εύλογη 
εκτίμηση θεωρούνται χαρακτηριστικοί 
για το συγκεκριμένο είδος έργου·

Or. de

Τροπολογία 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα έργα 
και δραστηριότητες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 577
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα έργα 
και δραστηριότητες·

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με τις 
επιπτώσεις άλλων έργων για τα οποία έχει 
εκδοθεί άδεια, και τα οποία σε έναν 
βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή 
που πιθανώς έχει θιγεί και δεν έχουν 
ακόμα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και 
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες 
πέρα από τις υπάρχουσες πληροφορίες ή 
τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα εν λόγω έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να προχωράμε πέρα από τη σώρευση με άλλα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί 
άδεια και τα οποία σε έναν βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που πιθανώς έχει θιγεί 
και δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί ή δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες πέρα από τις υπάρχουσες πληροφορίες ή τις δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έργα.

Τροπολογία 578
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα έργα 
και δραστηριότητες·

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα έργα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος «δραστηριότητες» διευρύνει και καθιστά υπερβολικά ασαφές το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 579
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία·

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων·

Or. en

Τροπολογία 580
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις υδρομορφολογικές αλλαγές. η) τις υδρομορφολογικές αλλαγές, όπου 
είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υδρομορφολογικές αλλαγές δεν αφορούν όλα τα έργα.

Τροπολογία 581
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων πρέπει να 
καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν 
έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, 
διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, 
μόνιμες και προσωρινές, θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
ΕΕ ή κρατών μελών, οι οποίοι 
σχετίζονται με το έργο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις δεν είναι ρεαλιστικές καθώς δεν μπορεί να οριστεί σαφώς ότι έχουν καλυφθεί.

Τροπολογία 582
Struan Stevenson
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων πρέπει να 
καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν έμμεσες, 
δευτερεύουσες, σωρευτικές, 
διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, 
μόνιμες και προσωρινές, θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ 
ή κρατών μελών, οι οποίοι σχετίζονται με 
το έργο.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων πρέπει να 
καλύπτει τις άμεσες και, εφόσον είναι 
εφικτό και σκόπιμο, τις τυχόν έμμεσες, 
δευτερεύουσες, σωρευτικές, 
διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, 
μόνιμες και προσωρινές, θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ 
ή κρατών μελών, οι οποίοι σχετίζονται με 
το έργο.

Or. en

Τροπολογία 583
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 
σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των 
κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της 
επιρροής τους στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων και στην επιλογή της 
εναλλακτικής λύσης που κρίνεται 
προτιμητέα.

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 
σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των 
κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων. Η εν 
λόγω περιγραφή περιλαμβάνει επίσης μια 
επισήμανση τυχόν δυσκολιών (τεχνικές 
αστοχίες ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που 
συνάντησε ο κύριος έργου στη συλλογή 
των απαιτούμενων πληροφοριών και των 
πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
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περιγραφές και τις εκτιμήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρουσίαση της επιρροής των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις χρησιμοποιούμενες 
μεθόδους στην εκτίμηση και στην επιλογή του έργου ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των 
διαφορών. Στην ουσία, το συγκεκριμένο μέρος της μελέτης επιπτώσεων παρείχε ανέκαθεν στον 
κύριο του έργου τη δυνατότητα να επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την 
υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για το έργο του, ενώ με την προτεινόμενη διατύπωση η εν λόγω 
μελέτη μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Τροπολογία 584
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 
σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των 
κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της 
επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων 
και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 
που κρίνεται προτιμητέα.

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 
σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των 
κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της 
επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 585
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Περιγραφή των μέτρων που 7. Περιγραφή των μέτρων που 
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προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, 
αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 
έκταση της μείωσης των σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή 
τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο 
κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας 
του έργου.

προτείνονται κατά προτεραιότητα για την 
πρόληψη, τη μείωση και, ως τελευταία 
λύση, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
κατά το σημείο 5 και, αναλόγως, τυχόν 
προτεινόμενων ρυθμίσεων 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης 
της ανάλυσης δυσμενών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον μετά την κατασκευή του 
έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να 
εξηγείται η έκταση της μείωσης των
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή η 
αντιστάθμισή τους και να καλύπτεται τόσο 
το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο 
λειτουργίας του έργου.

Or. en

Τροπολογία 586
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, 
αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 
έκταση της μείωσης των σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή 
τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο 
κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας 
του έργου.

7. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, 
αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης. Στην εν
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 
έκταση της μείωσης των σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή 
τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο 
κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας 
του έργου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάλυση μετά την κατασκευή του έργου δεν είναι λογική.

Τροπολογία 587
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, 
αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 
έκταση της μείωσης των σημαντικών 
δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή 
τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο 
κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας 
του έργου.

7. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, 
αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 
έκταση της αποφυγής ή της μείωσης των 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή η 
αντιστάθμισή τους και να καλύπτονται το 
στάδιο κατασκευής, το στάδιο λειτουργίας 
του έργου, καθώς και κίνδυνοι φυσικών 
καταστροφών εξαιτίας του έργου και
ανθρωπογενείς καταστροφές, οι οποίοι 
μετά από εύλογη εκτίμηση θεωρούνται 
χαρακτηριστικοί για το συγκεκριμένο 
είδος έργου.

Or. de

Τροπολογία 588
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκτίμηση των κινδύνων φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και των 
κινδύνων ατυχημάτων στους οποίους το 
έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, 
αναλόγως, περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη των 
κινδύνων αυτών, καθώς και των μέτρων 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων (όπως τα μέτρα 
που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 
96/82/EΚ όπως έχει τροποποιηθεί).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 589
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκτίμηση των κινδύνων φυσικών και
ανθρωπογενών καταστροφών και των 
κινδύνων ατυχημάτων στους οποίους το 
έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, 
αναλόγως, περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη των 
κινδύνων αυτών, καθώς και των μέτρων 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων (όπως τα μέτρα 
που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 
96/82/EΚ όπως έχει τροποποιηθεί).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με την οδηγία Σεβέζο ΙΙΙ.

Τροπολογία 590
Struan Stevenson
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκτίμηση των κινδύνων φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και των 
κινδύνων ατυχημάτων στους οποίους το 
έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, 
αναλόγως, περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη των 
κινδύνων αυτών, καθώς και των μέτρων 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως τα μέτρα που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 96/82/EΚ 
όπως έχει τροποποιηθεί).

8. Εκτίμηση των κινδύνων ατυχημάτων 
στους οποίους το έργο ενδέχεται να είναι 
ευάλωτο και, αναλόγως, περιγραφή των 
μέτρων που προτείνονται για την πρόληψη 
των κινδύνων αυτών, καθώς και των 
μέτρων ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων. Όταν απαιτείται 
από την υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ ή 
τις διεθνείς συμβάσεις, στην εκτίμηση 
περιλαμβάνεται εκτίμηση των πιθανών 
κινδύνων φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα να εφαρμόζεται αυτή η απαίτηση σε όλα τα έργα που καλύπτονται από την 
οδηγία, καθώς αυτό θα ήταν πολύ επαχθές για πολλά έργα, ωστόσο τα έργα που ενδέχεται να 
είναι εκτεθειμένα και ευάλωτα σε καταστροφή καλύπτονται είτε από άλλες πράξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ είτε από διεθνείς συμβάσεις.

Τροπολογία 591
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Επισήμανση τυχόν δυσκολιών 
(τεχνικές αστοχίες ή έλλειψη 
τεχνογνωσίας) που συνάντησε ο κύριος 
έργου στη συλλογή των απαιτούμενων 
πληροφοριών και των πηγών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και 
τις εκτιμήσεις, καθώς και παρουσίαση 
των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων 
και της επιρροής τους στις εκτιμήσεις 

διαγράφεται
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επιπτώσεων και στην επιλογή της 
εναλλακτικής λύσης που κρίθηκε 
προτιμητέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρουσίαση της επιρροής των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις χρησιμοποιούμενες 
μεθόδους στην εκτίμηση και στην επιλογή του έργου ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των 
διαφορών. Στην ουσία, το συγκεκριμένο μέρος της μελέτης επιπτώσεων παρείχε ανέκαθεν στον 
κύριο του έργου τη δυνατότητα να επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την 
υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για το έργο του, ενώ με την προτεινόμενη διατύπωση η εν λόγω 
μελέτη μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.


