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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\932755EL.doc 3/48 PE508.221v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................45



PE508.221v01-00 4/48 PR\932755EL.doc

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0628),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0367/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 20131,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, όσον αφορά 
την απάντηση που δίνεται σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί, σε 
ειδικές περιπτώσεις ότι επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την 
οδηγία, σε περιπτώσεις έργων 
αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι 
να ανταποκριθούν σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να 
προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και 
το περιβάλλον από ζημιές που προξενούν 
φυσικές ή ανθρώπινης προέλευσης 
καταστροφές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναιτιολόγητη χρήση εξαιρέσεων από την οδηγία περί ΕΠΕ, που συχνά ακολούθησαν 
ορισμένα κράτη μέλη κατά το παρελθόν, πρέπει να αποφευχθεί. Η προτεινόμενη διατύπωση 
αποσκοπεί στη συγκεκριμενοποίηση και τον περιορισμό των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
όπου τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που προορίζονται αποκλειστικά για να ανταποκριθούν 
σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για να 
αποτραπεί η σύγκρουση συμφερόντων 
που ενδέχεται να ανακύψει μεταξύ του 
κύριου του έργου ενός σχεδίου το οποίο 
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υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των αρμόδιων αρχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 1(2)(στ) της 
οδηγίας 2011/92/EΕ. Ειδικότερα, οι 
αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να συμπίπτουν 
με τον κύριου του έργου και σε καμία 
περίπτωση να μην εξαρτώνται, να μην 
συνδέονται και να μην είναι υποδεέστερες 
από τον κύριο του έργου. Για τους ίδιους 
λόγους, οιαδήποτε αρχή έχει οριστεί ως 
αρμόδια αρχή με βάση την οδηγία
2011/92/EΕ, δεν πρέπει να έχει 
δυνατότητα να διαδραματίσει ρόλο σε 
σχέση με τα έργα τα οποία υπόκεινται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και τα οποία έχει αναθέσει η ίδια η αρχή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένοι κανόνες για να τερματιστεί το σοβαρό ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, 
ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτυχία του σκοπού της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια των 
εκτιμήσεων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επικαλύπτονται με τους κύριους του έργου ούτε 
να εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου, καθώς και την 
ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας 
κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 
υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως 
μέσο βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας συγκριτικής εκτίμησης και 
ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών 
θεμάτων σε πρώιμο στάδιο της μελέτης 
του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
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πλέον βιώσιμη επιλογή, με τις μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αξιολόγησης των δυνατών εύλογων εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόμενο έργο 
είναι να δοθεί η δυνατότητα ενημερωμένης συγκριτικής επιλογής της πλέον βιώσιμης και 
περιβαλλοντικά φιλικής εναλλακτικές επιλογής.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα και οι 
πληροφορίες των περιβαλλοντικών 
εκθέσεων, σύμφωνα με το παράρτημα IV 
της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι πλήρεις και 
επαρκούς ποιότητας. Προκειμένου να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις 
εκτιμήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι οι 
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις είναι δυνατόν 
να πραγματοποιούνται σε διάφορα 
επίπεδα ή με βάση διαφορετικά 
νομοθετήματα.

(19) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα και οι 
πληροφορίες των περιβαλλοντικών 
εκθέσεων, σύμφωνα με το παράρτημα IV 
της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι πλήρεις και 
επαρκούς ποιότητας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μην επιτρέπεται στους κύριους του έργου να αποκλείουν την υποχρεωτική 
συμπερίληψη της έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων στο 
προτεινόμενο έργο, με την απλή επιχειρηματολογία ότι η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 
όφειλε να έχει διενεργηθεί στη φάση του σχεδιασμού.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
εμπειρογνώμονες που ελέγχουν τις 
περιβαλλοντικές εκθέσεις διαθέτουν, 
λόγω των προσόντων και της εμπειρίας 
τους, την αναγκαία τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη να φέρουν σε πέρας 
τα καθήκοντα που ορίζει η οδηγία 
2011/92/EΕ, με επιστημονικά 
αντικειμενικό τρόπο και με ανεξαρτησία 
από τον κύριο του έργου και τις ίδιες τις 
αρμόδιες αρχές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απόλυτη ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που ορίζει η αρμόδια αρχή για να διαπιστώσουν 
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΠΕ. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να είναι 
επιστημονικά αντικειμενική και να είναι απαλλαγμένη από οιαδήποτε παρεμβολή η επιρροή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων από την κατασκευή και τη 
λειτουργία έργων, ώστε να εξασφαλισθεί 
κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη 
και να διασφαλισθεί ότι, μετά την 
υλοποίηση μέτρων μετριασμού και 
αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι 
επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που 
είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω 
παρακολούθηση δεν πρέπει να 

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων από την υλοποίηση και τη 
λειτουργία έργων, ώστε να εξασφαλισθεί 
κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη 
και να διασφαλισθεί ότι, μετά την 
υλοποίηση μέτρων μετριασμού και 
αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι 
επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που 
είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω 
παρακολούθηση δεν πρέπει να 
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αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση 
που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής.

αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση 
που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής. 
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης διαπιστώνει την 
ύπαρξη απρόβλεπτων αρνητικών 
επιπτώσεων, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
για την ανάληψη κατάλληλης 
διορθωτικής δράσης για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, υπό τη 
μορφή πρόσθετων μέτρων ανακούφισης 
και/ή αντιστάθμισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της παρακολούθησης στην νέα οδηγία ΕΠΕ είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, για να 
αποτραπεί η εν λόγω εκ των υστέρων παρακολούθηση να καταστεί καθαυτό στόχος, είναι 
απαραίτητο να στοιχειοθετηθεί ότι εφόσον οι μηχανισμοί ανακούφισης και αντιστάθμισης 
απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί, ο κύριος του έργου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για 
περαιτέρω ανακουφιστικές δράσεις προκειμένου να αποκαταστήσει τις απρόβλεπτες αρνητικές 
επιπτώσεις του εγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σαφής καθορισμός του χρονικού περιθωρίου είναι σημαντικός για να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου όσων εμπλέκονται στην διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Συνεπώς, συνιστάται να καθοριστεί ότι οποιαδήποτε χρονική παράταση μπορεί να 
χορηγείται μόνο κατ' εξαίρεση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Τα ανώτατα όρια παραγωγής που 
ορίζονται για το αργό πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2011/92/EΕ, δεν λαμβάνουν 
υπόψη την ιδιαιτερότητα των επιπέδων 
ημερήσιας παραγωγής των μη 
συμβατικών υδρογονανθράκων, τα οποία 
συχνά ποικίλλουν σημαντικά και είναι 
χαμηλότερα. Ως εκ τούτου, παρά την 
περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα έργα 
που αφορούν τους εν λόγω 
υδρογονάνθρακες δεν υπόκεινται σε 
υποχρεωτική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης, όπως 
ζητούσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
σχιστολοθικού φυσικού αερίου και των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολοθικού 
φυσικού αερίου (P7_TA (2012) 0443), 
σκόπιμο θα ήταν να περιληφθούν και οι 
μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες
(σχιστολοθικό φυσικό αέριο και 
πετρέλαιο, «συμπαγές αέριο», μεθάνιο 
που προέρχεται από κοιτάσματα 
γαιανθράκων), που καθορίζονται με βάση 
τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τους, στο 
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παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
ανεξαρτήτως εξορυσσομένων 
ποσοτήτων, ώστε τα έργα που αφορούν 
τέτοιου είδους υδρογονάνθρακες να 
υπόκεινται συστηματικά σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ημερήσιας παραγωγής των μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων. Αυτό σημαίνει ότι παρά την περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα σχετικά έργα 
δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, και όπως ζητούσε 
το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012, προτείνεται οι μη συμβατικοί 
υδρογονάνθρακες (σχιστολοθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, «συμπαγές αέριο», μεθάνιο που 
προέρχεται από κοιτάσματα γαιανθράκων), να περιληφθούν στο παράρτημα Ι, ούτως ώστε τα 
αντίστοιχα έργα να υπόκεινται συστηματικά σε ΕΠΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των 
φορέων εκμετάλλευσης, όταν μια διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται 
ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων να έχει ήδη 
υποβληθεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, χωρίς να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ολόκληρη διαδικασία με βάση τους 
νέους κανόνες.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να προσαρμόζονται τα κριτήρια 
επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις 
τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 
τις σχετικές πρακτικές, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα 
παραρτήματα II.A, III και IV της οδηγίας 
2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(26) Για να προσαρμόζονται τα κριτήρια 
επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις 
τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 
τις σχετικές πρακτικές, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα 
παραρτήματα II.A, III και IV της οδηγίας 
2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή 
πρέπει, κατά την προετοιμασία και την 
έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. it

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 27)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσης για ευθυγράμμιση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης με την 
πλέον πρόσφατη πρακτική.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η Επιτροπή πρέπει, κατά την 
προετοιμασία και την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την 

διαγράφεται
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ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. it

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 26)

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 13

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

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
“ζ α) "Βιολογική ποικιλότητα»: η 
ποικιλομορφία των ζώντων οργανισμών 
από όλες τις πηγές στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
επίγεια, τα θαλάσσια και άλλα υδατικά 
οικοσυστήματα και τα οικολογικά 
συμπλέγματα των οποίων αποτελούν 
τμήμα· περιλαμβάνει την ποικιλότητα 
εντός ενός είδους, μεταξύ ειδών καθώς 
και τη ποικιλότητα των 
οικοσυστημάτων"

Or. it

Αιτιολόγηση

Χαιρετίζουμε πλήρως την αρχή σύμφωνα με την οποία οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου έργου στη βιοποικιλότητα πρέπει να αξιολογούνται. Συνεπώς, 
για λόγους ασφάλειας δικαίου, προτείνεται ο ορισμός της βιοποικιλότητας να βασιστεί στο 
άρθρο 2 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, προκειμένου να 
προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και το 
περιβάλλον από ζημίες που οφείλονται σε 
φυσικές και ανθρώπινης προέλευσης
καταστροφές, εφόσον κρίνουν ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 



PR\932755EL.doc 15/48 PE508.221v01-00

EL

επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναιτιολόγητη χρήση εξαιρέσεων από την οδηγία περί ΕΠΕ, που συχνά ακολούθησαν 
ορισμένα κράτη μέλη κατά το παρελθόν, πρέπει να αποφευχθεί. Η προτεινόμενη διατύπωση 
αποσκοπεί στη συγκεκριμενοποίηση και τον περιορισμό των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
όπου τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που προορίζονται αποκλειστικά για να ανταποκριθούν 
σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Οι άλλες αλλαγές στη 
διατύπωση δεν αφορούν το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
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κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η 
δημόσια διαβούλευση και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να περιληφθεί στις αναγκαίες 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορούν να εξαιρούνται ορισμένα έργα, οι λεπτομέρειες των 
οποίων θα εγκρίνονται με συγκεκριμένη πράξη εντός της εθνικής νομοθεσίας για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΠΕ.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
1α:
“4 α. Τα κράτη μέλη ορίζουν την(τις) 
αρμόδια(ες) αρχή(ές) με τρόπο που να 
διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία τους 
κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
τους ανατίθενται στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, η 
αρμόδια αρχή (ή αρχές) ορίζονται κατά 
τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε 
σχέση εξάρτησης, οποιοιδήποτε δεσμοί ή 
σχέσεις υπαγωγής μεταξύ αυτών ή των 
μελών τους και του κύριου του έργου. 
Μια αρμόδια αρχή δεν εκτελεί τα 
καθήκοντα που ορίζει η παρούσα οδηγία 
όσον αφορά έργο το οποίο έχει αναθέσει η 
ίδια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένοι κανόνες για να τερματιστεί το σοβαρό ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, 
ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτυχία του σκοπού της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια των 
εκτιμήσεων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επικαλύπτονται με τους κύριου του έργου ούτε να 
εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς.
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Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη και τους παρέχει την αναγκαία 
βοήθεια προκειμένου να καθορίσουν και 
να εφαρμόσουν τις συντονισμένες ή 
κοινές διαδικασίες, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει όλη την αναγκαία βοήθεια σε κάθε αποτελεσματική οργάνωση 
συντονισμένων και κοινών διαδικασιών από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus, η τροπολογία εισάγει τη διαβούλευση με το 
ενδιαφερόμενο κοινό ως πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν τα κράτη μέλη όταν 
αποφασίζουν να εξαιρέσουν, πλήρως ή εν μέρει, συγκεκριμένο έργο από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ρητή απαίτηση για περιγραφή ενός έργου και του αντικτύπου του στο σύνολό τους και 
λεπτομερώς έχει εισαχθεί σε διάφορα μέρη του κειμένου προκειμένου να αποτραπούν τα
διάφορα «τεχνάσματα» που συχνά χρησιμοποιούν οι εργολάβοι για να αποφύγουν την ορθή 
διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων: χωρίζουν το έργο σε διάφορες παρτίδες προκειμένου να 
περιοριστεί η περιβαλλοντική του επίπτωση.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν αρκεί να προβλέπεται περιβαλλοντική αξιολόγηση που θα 
εντοπίζει τις σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου στο έδαφος και τα ύδατα, ώστε να 
προστατευθούν αποτελεσματικά ο υδροφόρος ορίζοντας από ενδεχόμενη ρύπανση. Συνεπώς, 
προτείνεται συμπλήρωση του κειμένου με ρητή αναφορά στο υπέδαφος μεταξύ των 
περιβαλλοντικών παραγόντων που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus, η αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες δημόσιες και τοπικές αρχές πρέπει 
να εμπλέκονται από την αρχή στο προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας ελέγχου.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατίθεται στο κοινό. δ) διατίθεται στο κοινό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο l

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου της χρονικής προθεσμίας. Συνεπώς, η απόφαση για 
παράταση κατά τρεις ακόμη μήνες πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης και να κοινοποιούνται επισήμως και εγγράφως, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια της 
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διαδικασίας σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 5 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προτείνεται προς διαγραφή μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό της υποχρεωτικής 
συμπερίληψης στην έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εναλλακτικών στο προτεινόμενο 
έργο προτάσεων, με το σκεπτικό ότι η αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων θα έπρεπε να 
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έχει διενεργηθεί στη φάση σχεδιασμού. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο παράκαμψης στην εξαιρετικά 
σημαντική αυτή φάση της διαδικασίας, γεγονός που αναγνώρισε η ίδια η Επιτροπή στην έκθεσή 
της για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της οδηγίας ΕΠΕ στις 23 Ιουνίου 2009
(COM(2009)378, τμήμα 3.2.2).

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και ο αντίκτυπος της 
μη υλοποίησης του έργου (σενάριο 
αναφοράς), θα δώσει τη δυνατότητα 
συγκριτικής αξιολόγησης των διαφόρων 
προτεινόμενων λύσεων, προκειμένου να 
επιλεγεί η πλέον βιώσιμη εναλλακτική 
πρόταση, με τις μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί στο διατακτικό ότι ο σκοπός της αξιολόγησης ενδεχόμενων εύλογων 
εναλλακτικών προτάσεων σε σχέση με το προτεινόμενο έργο, είναι να δοθεί η δυνατότητα 
συγκριτικής επιλογής της πλέον βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής εναλλακτικής λύσης 
(όπως ορθώς αποσαφηνίζεται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος IV). Η προτεινόμενη 
διατύπωση αποσαφηνίζει ότι η αξιολόγηση των εν λόγω εναλλακτικών προτάσεων πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει και το «σενάριο αναφοράς» ή τη «μηδενική επιλογή», δηλαδή τη μη 
υλοποίησης του έργου.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 

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

παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως: 

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική καθιέρωση συστήματος διαπίστευσης των τεχνικώς αρμοδίων 
εμπειρογνωμόνων θα είχε σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής στα κράτη μέλη και τους 
οικονομικούς φορείς που συχνά διαθέτουν ήδη εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη.
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ποιότητας της περιβαλλοντικής έκθεσης, λόγω επίσης και της κατάργησης 
του συστήματος διαπίστευσης, σκόπιμο θα ήταν η έκθεση να καταρτίζεται και να πιστοποιείται 
από τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και 
επιλογής τους (παραδείγματος χάρη 
απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία, 
ανάθεση αξιολόγησης, αδειοδότηση και 
απόρριψη) προσδιορίζονται από τα κράτη 
μέλη. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες και οι 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων 
πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες 
εγγυήσεις καταλληλότητας και 
αμεροληψίας κατά την πιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών εκθέσεων ή άλλων 
περιβαλλοντικών πληροφοριών, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία, διασφαλίζοντας 
ότι η αξιολόγησή τους είναι επιστημονικά 
αντικειμενική και ανεξάρτητη, χωρίς 
παρεμβολή η επιρροή από την αρμόδια 
αρχή, τον κύριο του έργου ή τις εθνικές 
αρχές.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η απόλυτη ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για την 
πιστοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική έκθεση αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση ποιοτικής ΕΠΕ. Η εν λόγω πιστοποίηση πρέπει να είναι 
επιστημονικά αντικειμενική και δεν πρέπει να υπόκειται σε παρεμβολή η επιρροή.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό 
μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
“2. Το κοινό ενημερώνεται έγκαιρα, με 
ανακοινώσεις και με άλλα πρόσφορα 
μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου 
αυτά είναι διαθέσιμα, για τα ακόλουθα 
ζητήματα σε αρχικό στάδιο των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά 
με το περιβάλλον που αναφέρονται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 2 και, το 
αργότερο, μόλις καταστεί ευλόγως 
δυνατή η παροχή πληροφοριών:

Or. it

Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη τροπολογία τροποποιεί τη λέξη «ή» σε «και» ούτως ώστε η δημόσια 
ενημέρωση να παρέχεται τόσο μέσω δημοσίων ανακοινώσεων όσο και των ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης, στα οποία έχουν πρόσβαση πάρα πολλοί πολίτες αλλά όχι κατ' ανάγκη όλοι 
όσοι ενδέχεται να τους αφορά το θέμα.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο στ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“στ) ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και 
του τόπου παροχής των σχετικών 
πληροφοριών καθώς και των μέσων με 
τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να 
αποκτήσει πληροφορίες και σε περιοχές 
που γειτνιάζουν με τον χώρο 
εγκατάστασης του έργου, καθώς και στα 
αρμοδία γραφεία που λειτουργούν υπό την 
ευθύνης της αρμόδιας αρχής·»

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί η τελευταία φράση προκειμένου να προβλέπονται μέτρα που θα 
ενθαρρύνουν την πραγματική και όχι απλώς τη θεωρητική πρόσβαση του ενδιαφερομένου 
κοινού τις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Όπως ζητούσε η Επιτροπή στην έκθεσή της για την 
εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της οδηγίας ΕΠΕ της 23ης Ιουλίου 2009
(COM(2009)378, τμήμα 3.3) η τροπολογία αποσκοπεί στην άρση ενός κοινού εμπόδιο στην 
πραγματική δημόσια συμμετοχή.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) σύνοψη των παρατηρήσεων και 
γνωμών εστάλησαν σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 7·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση κρίνεται καταλληλότερη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής και 
της συμβολής του κοινού.

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα η αρμόδια αρχή να μην συναινέσει σε ένα 
έργο, σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης πιστοποιήσει ότι το εν λόγω έργο θα έχει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η υφιστάμενη διατύπωση φαίνεται να 
υιοθετεί τις ερμηνείες που θα μπορούσαν να απαξιώσουν τον ρόλο της ΕΠΕ, που αποσκοπεί να 
διασφαλίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα εγκεκριμένων έργων

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη φάση αναθεώρησης της 
περιβαλλοντικής έκθεσης, εφόσον αυτή 
υπάρξει, πρέπει, παρόλ’ αυτά, να 
διασφαλίζεται η παροχή πληροφοριών
προς το κοινό, που αναφέρεται στο άρθρο 
6, παράγραφος 2 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική έκθεση στηρίζει την τελική απόφαση που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σχετικά 
με το κατά πόσον θα συναίνεση στην παράθεση ενός έργου. Σύμφωνα με τη σύμβαση του 
Aarhus, εφόσον αυτή αναθεωρηθεί, πρέπει να ενημερωθεί το κοινό.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 

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

χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
κατά τις φάσεις υλοποίησης και 
διαχείρισης, ώστε να αξιολογηθεί η 
υλοποίηση και η αναμενόμενη 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να 
εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει άδεια για έργα που έχουν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, η παρακολούθηση αυτών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις φάσεις 
του έργου, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων υλοποίησης και διαχείρισης.

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης που διενεργείται όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει άδεια σε 
έργα που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης διαπιστώνει την 
ύπαρξη απρόβλεπτων αρνητικών 
επιπτώσεων, ο κύριος του έργου 
υποχρεούται να προχωρήσει στην 
ανάληψη κατάλληλης διορθωτικής
δράσης υπό τη μορφή πρόσθετων μέτρων 
ανακούφισης και/ή αντιστάθμισης για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. 
Τα προτεινόμενα από τον κύριο του έργου 
μέτρα για την εν λόγω διορθωτική δράση, 
τίθενται στη διάθεση του κοινού και 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή η 
οποία διασφαλίζει και τη συμμόρφωση 
προς αυτά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της παρακολούθησης στην νέα οδηγία ΕΠΕ είναι για πολύ σημαντική. Για να 
αποτραπεί η εν λόγω εκ των υστέρων παρακολούθηση να καταστεί καθαυτό στόχος, είναι 
ωστόσο απαραίτητο να στοιχειοθετηθεί ότι εφόσον οι μηχανισμοί ανακούφισης και 
αντιστάθμισης απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί, ο κύριος έργου πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη για περαιτέρω ανακουφιστικές δράσεις προκειμένου να αποκαταστήσει τις απρόβλεπτες 
αρνητικές επιπτώσεις του εγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, 
τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 

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

προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί, κατ' εξαίρεση, να παρατείνει την 
εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω 
μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει, εγγράφως, τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης της 
προθεσμίας και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σαφής καθορισμός του χρονικού περιθωρίου είναι σημαντικός για να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου όσων εμπλέκονται στην διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Συνεπώς, συνιστάται να καθοριστεί ότι οποιαδήποτε χρονική παράταση μπορεί να 
χορηγείται μόνο κατ' εξαίρεση, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους φύσεως, πολυπλοκότητας 
τόπου, και μεγέθους του έργου, και ότι οι λόγοι της παράτασης πρέπει να ανακοινώνονται 
επισήμως και με διαφάνεια.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Αν, εντός πέντε ετών από την
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
το έργο δεν έχει υλοποιηθεί, οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
περιβαλλοντική εκτίμηση πρέπει να 
επικαιροποιούνται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα μιας ΕΠΕ βασίζεται στην αξιοπιστία των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τη 
διαδικασία. Όπως ζητούσε η Επιτροπή στην έκθεσή της για την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα της οδηγίας ΕΠΕ της 23ης Ιουλίου 2009 (COM(2009)378, τμήμα 3.2.2) η 
νέα παράγραφος αποσκοπεί στην καθιέρωση μέγιστης διάρκειας ισχύος των δεδομένων που 
συλλέγονται κατά την διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1,
πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης 
σχετικά με τη χορήγηση ή την απόρριψη 
άδειας, όταν η αρμόδια αρχή 
οριστικοποιήσει την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα να 
δημοσιοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων ακόμα και πριν 
από την έγκριση της απόφασης αδειοδότησης του έργου.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α) Στο άρθρο 10, η πρώτη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
επηρεάζουν την υποχρέωση των 
αρμοδίων αρχών να τηρούν τους 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι εθνικές 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις και η 
καθιερωμένη νομική πρακτική όσον 
αφορά το εμπορικό και βιομηχανικό 
απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και τη 
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διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφούνται 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ..

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να συντονιστούν με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/4/EΚ σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη 
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
10α:

«Άρθρο 10a
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις επιβλητέες κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται με βάση την 
παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες
κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία, για να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας, τα νομικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να προβλέψουν αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τις 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή διαφθοράς.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [ΥΕΕΕΕ: παρακαλείσθε να 
συμπληρώσετε την ημερομηνία: 24 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και επεξηγηματικό 
έγγραφο της σύνδεσης των διατάξεών τους 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω της πολυπλοκότητας των διατάξεων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί επαρκής χρόνος μεταφοράς της οδηγίας, δύο ετών.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την [ΥΕΕΕΕ:
παρακαλείσθε να συμπληρώσετε 
ημερομηνία: 24 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας] και η 
περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται 
στο άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/EΕ δεν έχει συμπληρωθεί και
διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή πριν την 
εν λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των 
φορέων εκμετάλλευσης, όταν μια διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται 
ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων να έχει ήδη 
υποβληθεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, χωρίς να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ολόκληρη διαδικασία με βάση τους 
νέους κανόνες.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - σημείο 12 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα Ι – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 α) Ο τίτλος του παραρτήματος Ι 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
"ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΕΡΓΑ 
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)"

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί το κείμενο πιο προσιτό και αμέσως κατανοητό, προτείνεται να αποσαφηνιστεί, 
μετά τα αντίστοιχα άρθρα, το αντικείμενο του παραρτήματος.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα I – σημεία 14 α (νέο) και 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 β) Στο παράρτημα Ι, παρεμβάλλονται 
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τα ακόλουθα σημεία 14 α και 14 β:
“14 α. Η έρευνα, η εκτίμηση 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
14 β. .Έρευνα και εξόρυξη φυσικού 
αερίου από ανθρακούχα στρώματα,
ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης 
ποσότητας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ημερήσιας παραγωγής των μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων. Αυτό σημαίνει ότι παρά την περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα σχετικά έργα 
δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, και όπως ζητούσε 
το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012, προτείνεται οι μη συμβατικοί 
υδρογονάνθρακες (σχιστολοθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, «συμπαγές αέριο», μεθάνιο που 
προέρχεται από κοιτάσματα γαιανθράκων), να περιληφθούν στο παράρτημα Ι ούτως ώστε τα 
αντίστοιχα έργα να υπόκεινται συστηματικά σε ΕΠΕ.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 γ (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 γ) Ο τίτλος του Παραρτήματος II 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (ΕΡΓΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)»

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για να καταστεί το κείμενο πιο προσιτό και αμέσως κατανοητό, προτείνεται να αποσαφηνιστεί, 
μετά τα αντίστοιχα άρθρα, το αντικείμενο του παραρτήματος.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 13
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II.A – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί το κείμενο πιο προσιτό και αμέσως κατανοητό, προτείνεται να αποσαφηνιστεί, 
μετά τα αντίστοιχα άρθρα, το αντικείμενο του παραρτήματος.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 13
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II.A – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 13
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II.A – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) τους κινδύνους για την υγεία του 
ενεχόμενου πληθυσμού

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι στις πληροφορίες που καλείται να παράσχει ο κύριος του έργου στη διαδικασία 
προκαταρκτικού ελέγχου, να περιλαμβάνονται και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
Επιπλέον, το ίδιο κριτήριο έχει προστεθεί από την Επιτροπή στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τα 
κριτήρια επιλογής τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή προκειμένου να 
αποφανθεί κατά πόσο τα έργα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 13
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II.A – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Τις επιπτώσεις στο τοπίο και την 
πολιτιστική κληρονομιά 

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι στις πληροφορίες που καλείται να παράσχει ο κύριος έργου στη διαδικασία 
προκαταρκτικού ελέγχου, να περιλαμβάνονται και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
Επιπλέον, το ίδιο κριτήριο έχει προστεθεί από την Επιτροπή στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τα 
κριτήρια επιλογής τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή προκειμένου να 
αποφανθεί κατά πόσο τα έργα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 13
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II.A – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Σκιαγράφηση των κυριοτέρων 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν 
από τον κύριο του έργου και υπόδειξη 
των κύριων λόγων της επιλογής, σχετικά 
με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η περιγραφή, ακόμη και απλώς υπό μορφή σκιαγράφησης, των κυριότερων εναλλακτικών 
λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου πρέπει να παρέχονται στο αρχικό στάδιο, το 
στάδιο ελέγχου της εκτίμησης, προκειμένου να παρασχεθούν στην αρμόδια αρχή πλήρη στοιχεία 
σχετικά με το εν λόγω έργο.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 14
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί το κείμενο πιο προσιτό και αμέσως κατανοητό, προτείνεται να αποσαφηνιστεί, 
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μετά τα αντίστοιχα άρθρα, το αντικείμενο του παραρτήματος.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 14
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

v) διατηρητέες, υποκείμενες σε 
περιορισμούς, 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·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ότι οι περιοχές όπου η χωροθέτηση των έργων 
πρέπει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή, για τους σκοπούς της διαδικασίας 
προκαταρκτικού ελέγχου, περιλαμβάνουν περιοχές που υπάγονται σε περιορισμούς, επί 
παραδείγματι, υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς στο πλαίσιο της εθνικής 
νομοθεσίας - κατά κύριο λόγο τους αποκαλούμενους περιορισμούς τοπίου, αλλά, μεταξύ άλλων, 
και σε υδρογεωλογικούς περιορισμούς.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 14
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ Ο 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί το κείμενο πιο προσιτό και αμέσως κατανοητό, προτείνεται να αποσαφηνιστεί, 
μετά τα αντίστοιχα άρθρα, το αντικείμενο του παραρτήματος.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 14
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαμβάνεται ειδικότερα:

1. Περιγραφή του έργου, εξεταζομένου 
στο σύνολό του, όπου περιλαμβάνεται 
ειδικότερα:

Or. it

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 14
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – 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 

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 2012/18/EΕ
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όπως έχει τροποποιηθεί). του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες και για την τροποποίηση και στη 
συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 
96/82/ΕΚ του Συμβουλίου 1).

___________________
1 ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει επικαιροποιημένη αναφορά στην οδηγία Σεβέζο III 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μολονότι προφανώς μετριοπαθής, η οδηγία 2011/92/EΕ σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 
ΕΠΕ) αποτελεί την κορωνίδα της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Περίπου 200 είδη
έργων εμπίπτουν στο πεδίο ο αναφοράς της - από την ανέγερση γεφυρών, λιμένων, 
αυτοκινητοδρόμων και χώρων απόθεσης απορριμμάτων, μέχρι τις εγκαταστάσεις εντατικής
εκτροφής πουλερικών ή χοίρων.1

Η οδηγία ΕΠΕ καθιέρωσε την απλή αλλά θεμελιώδη αρχή των «τεκμηριωμένων 
αποφάσεων»: Πριν από τη χορήγηση άδειας για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που ενδέχεται να 
έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καλούνται νομικώς να 
αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να διενεργήσουν εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η οδηγία 2011/92/EΕ, η οποία ισχύει επί του παρόντος και είναι κατά κύριο λόγο 
διαδικαστικής φύσεως, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη μελλοντική βιωσιμότητα των έργων 
που εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτά 
για τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η διενέργεια ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική (παράρτημα Ι) και αυτά που υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία 
ελέγχου του έργου (παράρτημα ΙΙ) 

Στα 28 χρόνια εφαρμογής του, το νομοθέτημα αποδείχθηκε σχετικά επιτυχές όσον αφορά την 
εναρμόνιση των αρχών περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, και υπέστη μόνο τρεις 
μικρές τροποποιήσεις2, ενώ το πολιτικό, κοινωνικό και τεχνικό περιβάλλον μετεβλήθη 
σημαντικά. Στο μεταξύ, εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες οι οποίες δημιούργησαν πολλές 
νομικές αντιπαραθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποσαφήνισε ορισμένες 
διατάξεις, διευκρινίζοντας, επί παραδείγματι, ότι οι κατεδαφίσεις πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο ορισμού του «έργου» (υπόθεση C-50/09).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και την ευθυγράμμιση του 
κειμένου της οδηγίας με τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η εδαφική θεματική 
στρατηγική, ο οδικός χάρτης για μια αποτελεσματική από απόψεως πόρων Ευρώπη και η 
στρατηγική Ευρώπη 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την παρούσα πρόταση για αναθεώρηση της 
οδηγίας ΕΠΕ.

Ακολουθώντας τις προτεραιότητες της ΕΕ, η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ των παραγόντων 
για τους οποίους πρέπει να αξιολογείται η επίπτωση ενός έργου, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση 
φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους φυσικών και ανθρώπινης 
προέλευσης κινδύνων. Η πρόταση ζητεί επίσης τα έργα να εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη 
κάθε είδους σωρευτική λειτουργία με άλλα έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να 
                                               
1 Σύμφωνα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Επιτροπής, κάθε χρόνο στην Ε.Ε. 
πραγματοποιούνται περίπου 15.000 έως 26.000 ΕΠΕ, 27 000 έως 33 800 διαδικασίες ελέγχου και 
πραγματοποιούνται 1370 έως 3380 θετικοί έλεγχοι.
2 Η αρχική οδηγία 85/337/EΟΚ τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ, 2003/35/EΚ και 2009/31/EΚ και 
κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2011/92/EΕ.
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αποφευχθεί η βλαπτική τακτική της κατάτμησης των έργων σε χωριστές παρτίδες, 
προκειμένου να περιοριστεί η περιβαλλοντική τους επίπτωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου, η πρόταση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι μόνο τα έργα 
που έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον υπόκεινται σε ΕΠΕ, με βάση συγκεκριμένες 
πληροφορίες που οφείλει να διαβιβάζει ο κύριος του έργου στην αρμόδια αρχή (Παράρτημα 
ΙΙΑ). Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διεύρυνση του καταλόγου των κριτηρίων επιλογής στα 
οποία βασίζονται οι αποφάσεις ελέγχου, και τον καθορισμό του χρονικού ορίου για την 
έγκριση μιας απόφασης τους τρεις μήνες (που μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες).

Όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, η Επιτροπή προτείνει οι αρμόδιες επιτροπές, σε 
διαβούλευση με τον κύριο του έργου, να καθορίζουν το πεδίο αναφοράς και το επίπεδο των 
λεπτομερειών των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική έκθεση (η 
αποκαλούμενη διερευνητική φάση). Επιπλέον, η πρόταση εισάγει την υποχρεωτική 
αξιολόγηση των εύλογων εναλλακτικών προτάσεων σε σχέση με το έργο και την απαίτηση 
για εκ των υστέρων ΕΠΕ εφόσον το έργο έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όσον αφορά τη διοικητική απλούστευση, για να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα σε όλες 
τις φάσεις της ΕΠΕ, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ελάχιστων και μέγιστων χρονικών 
περιόδων για τη δημόσια διαβούλευση για την τελική απόφαση και καθιερώνει την υπηρεσία 
μιας στάσης για τις ΕΠΕ στα κράτη μέλη, ώστε να συντονιστεί η διαδικασία με τις 
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις που απαιτούνται από άλλα νομοθετήματα, όπως η οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τα οικοσυστήματα.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα πραγματικά βιώσιμο 
μοντέλο ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση και υποστηρίζει πλήρως και κατηγορηματικά 
την πρόταση της Επιτροπής. οι προτεινόμενες τροπολογίες που αφορούν κυρίως την ενίσχυση 
της πρότασης, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν για να καταστεί 
υπάρχει η πιο αποτελεσματική και να διευκολυνθεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, καθώς 
επίσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ακολουθούν συνοπτικά τα κομβικά σημεία που τίθενται 
στις προτεινόμενες τροπολογίες. 

Συμμετοχή του κυνού 

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus, η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του 
εμπλεκόμενου κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Η χρηστή διαχείριση απαιτεί 
διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και σαφή και διαφανή διαδικασία που 
ενθαρρύνει την πλήρη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την εκτέλεση ενός 
σημαντικού έργου. Αυτό εν δυνάμει ενισχύει τη στήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται 
και περιορίζει τον αριθμό και το κόστος των νομικών αντιπαραθέσεων, που συστηματικά 
δημιουργούνται στα κράτη μέλη όταν δεν υπάρχει πραγματική συναίνεση για ένα έργο.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Η αξιοπιστία ολόκληρης της διαδικασίας ΕΠΕ υπονομεύεται αν δεν υπάρχουν σαφείς 
κανόνες για την αποτροπή του σοβαρού ζητήματος της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο 
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εισηγητής είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει προσωπικά ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
παρά τον επίσημου διαχωρισμό μεταξύ αρμόδιας αρχής και κυρίου του έργου, ιδίως όταν ο 
τελευταίος ήταν δημόσιος οργανισμός, συχνά υπήρχε μια ανορθόδοξη σύζευξη των δύο 
μερών που έπληττε σοβαρά την αντικειμενικότητα της κρίσης. Συνεπώς, πρέπει να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής από τον κύριο του έργου.

Διορθωτική δράση 

Ο εισηγητής υιοθετεί πλήρως την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εκ των υστέρων 
παρακολούθηση των έργων που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά 
υποστηρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να συμπληρωθεί με την απαίτηση από την πλευρά 
του κυρίου του έργου να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που η 
παρακολούθηση αναδείξει ότι τα απαιτούμενα για ένα εγκεκριμένο έργο μέτρα ανακούφισης 
και αντιστάθμισης αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά.

Επιθεώρηση και πιστοποίηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων

Ο εισηγητής υποστηρίζει, πρώτα απ’ όλα, ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι οι 
περιβαλλοντικές εκθέσεις πιστοποιούνται από εμπειρογνώμονες που είναι απολύτως 
ανεξάρτητοι και διαθέτουν την αναγκαία τεχνική γνώση επί περιβαλλοντικών θεμάτων. Όσον 
αφορά το σύστημα διαπίστευσης των εμπειρογνωμόνων που προτείνει η Επιτροπή, μολονότι 
συμφωνεί με τον σκοπό της διασφάλισης της ποιότητας της παρακολούθησης, ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής από πλευράς 
κρατών μελών και, συνεπώς, προτείνει να καταργηθεί.

Ασφάλεια δικαίου

Για να διασφαλιστεί η ανάγκη για ασφάλεια δικαίου, ο εισηγητής προτείνει τη συμπερίληψη 
σαφούς ορισμού της βιοποικιλότητας, με βάση τη σύμβαση των ΗΕ για τη βιολογική 
ποικιλία, που ορίζει ότι περιλαμβάνει όλα τα είδη της χλωρίδας και πανίδας και ότι 
αποκλίσεις όσον αφορά τις χρονικές προθεσμίες μπορεί να χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων ΕΠΕ, ο εισηγητής πιστεύει 
ότι πρέπει να διασφαλισθεί ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο (με την περιβαλλοντική έκθεση να έχει ήδη υποβληθεί) πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχιστολιθικό φυσικό αέριο

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και όπως 
ζητούσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και των δραστηριοτήτων εξόρυξης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας και οι 
αποκαλούμενοι μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες, ούτως ώστε για τα συναφή έργα έρευνας 
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και εξόρυξης να απαιτείται συστηματικά η διενέργεια ΕΠΕ. Τα όρια παραγωγής που ορίζει η 
παρούσα οδηγία, στην πραγματικότητα, δεν λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα ημερήσιας 
παραγωγής των εν λόγω φυσικών αερίων και πετρελαίων, πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα 
αυτά δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ.

* * *
Η επίτευξη μιας πραγματικά «πράσινης οικονομίας» σημαίνει επίσης διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των έργων που πραγματοποιούνται στην επικράτειά μας, πέρα από τον
σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, σύμφωνα και με τον αντίκτυπο που έχουν στην 
αποδοτικότητα των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, ιδίως 
όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής.

Η όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της νέας οδηγίας ΕΠΕ σημαίνει διοχέτευση 
περισσότερων κονδυλίων εκεί που υπάρχει ανάγκη και εξασφάλιση ότι η ΕΕ θα αποκτήσει το 
επιχειρησιακό εργαλείο που έχει ζωτική σημασία για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 
προκλήσεις του 21ου αιώνα.

* * *
Ο εισηγητής επικρότησε την πληθώρα προτάσεων που του υπέβαλαν οι σκιώδεις εισηγητές 
και οι συνάδελφοί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός και το προσωπικό του έλαβαν τις 
απόψεις των εξής φορέων: AK EUROPA, WKÖ, «Justice and Environment», 
BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP και 
πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Λιθουανίας 
και των Κάτω Χωρών, τους εισηγητές της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, εκπροσώπους οργανώσεων όπως του Ευρωπαϊκού Τμήματος 
«Φίλων της Γης», Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, 
IMA-Europe, και TEΡΝΑ. Ο εισηγητής επιθυμεί ειδικότερα να ευχαριστήσει τον κ. Matteo 
Ceruti, νομικό, τον κ. Stefano Lenzi, του ιταλικού τμήματος της WWF και τον κ. Marco 
Stevanin. Ο εισηγητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις προτάσεις τις οποίες επέλεξε να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσής του.


