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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εδώ και χρόνια, η Επιτροπή Αναφορών δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών που 
σχετίζονται με τις αδυναμίες και τις σοβαρές αναντιστοιχίες κατά την εφαρμογή της 
ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ. Πολλές από τις αναφορές αυτές ενσωματώθηκαν από την Επιτροπή 
στις διαδικασίες επί παραβάσει που ξεκίνησε εναντίον κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν τις 
διατάξεις της οδηγίας αυτής. Η επιτροπή μας εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή της για την 
ευκαιρία που της δίνεται να διαθέσει για χρήσιμο σκοπό τις πολυάριθμες καταγγελίες που 
έχει λάβει και εξετάσει, χρησιμοποιώντας τες ως βάση στις εργασίες της με τις οποίες 
προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης και αποτελεσματικότερης οδηγίας 
για το μέλλον. 

Η οδηγία ΕΠΕ υπήρξε κρίσιμης σημασίας μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος στην 
Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη 
μέλη, ούτε εφαρμόζεται με πληρότητα σε όλα τα τοπικά έργα. Υπάρχουν αρκετοί τομείς που 
χρειάζονται ενίσχυση, και ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια 
των έργων, αυξημένο βαθμό διαφάνειας, την ανάγκη ανεξάρτητης και αντικειμενικής 
υποβολής εκθέσεων, σαφέστερες διατάξεις για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς, έναν 
σαφή μηχανισμό για την προτίμηση της φιλικότερης προς το περιβάλλον εναλλακτικής 
λύσης, νομική προστασία με ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και ρητή απαγόρευση των 
σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, το κυριότερο, ενισχυμένη προτεραιότητα στις 
περιβαλλοντικές επιταγές.

Πραγματικά, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με μεγάλα έργα υποδομών 
πολύ συχνά ασκούν αθέμιτη επιρροή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εις βάρος του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση 
της οδηγίας ΕΠΕ είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι τα 
δικαιώματά τους γίνονται απολύτως σεβαστά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να 
εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της, όπως προσδοκούν οι πολίτες, σε σχέση με τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας, την πρόληψη δραματικών αλλαγών στο κλίμα και την εξασφάλιση 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της βελτίωσης των υποδομών, και των απαιτήσεων της φύσης. 
Η οδηγία ΕΠΕ συνδέεται από τη φύση της με άλλες οδηγίες, και ιδίως με την οδηγία για τη 
διατήρηση των αγρίων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και με τις οδηγίες που 
αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Τα παραρτήματα πρέπει να επανεξεταστούν διεξοδικά, 
όσον αφορά ιδίως τις προτεραιότητες σε αυτά τα πεδία.

Ο συντάκτης εκφράζει ικανοποίηση για την ολιστική προσέγγιση της οδηγίας ΕΠΕ, που στο 
μέλλον θα μπορούσε να καλύπτει και άλλα σχετικά πεδία πολιτικής, όπως η βιοποικιλότητα 
και η αλλαγή του κλίματος. Για να βελτιωθεί, λοιπόν, η σαφήνεια και να ενισχυθούν οι 
διατάξεις της οδηγίας, ο συντάκτης προτείνει ορισμένες τροπολογίες με στόχο την 
εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος:

- κατάργηση των εξαιρέσεων που οφείλονται σε ειδικές εθνικές νομοθετικές πράξεις,

- απόδοση στους πολίτες του δικαιώματος να συμμετέχουν στις διαδικασίες ελέγχου και 
οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής,

- οι αποφάσεις ελέγχου και οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής να υπόκεινται σε άμεση και 
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έγκαιρη δικαστική επανεξέταση,

- τα έργα να υπόκεινται στο σύνολό τους στην ΕΠΕ (και όχι μέρη των έργων, μια τακτική 
γνωστή ως «σαλαμοποίηση»),

- υποχρεωτική χρήση ανεξάρτητων «διαπιστευμένων και τεχνικά αρμόδιων 
εμπειρογνωμόνων», είτε από τον κύριο έργου είτε από την αρμόδια αρχή,

- εξασφάλιση ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας 
και ότι τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται·

- υποχρέωση του κύριου του έργου να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όταν η 
παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχουν απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες.

Η επιτυχής αναθεώρηση της ισχύουσας ΕΠΕ, πρέπει να συνεπάγεται την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική ρύθμιση και η πραγματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και το διοικητικό της κόστος, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επένδυση στο 
μέλλον του περιβάλλοντός μας και στην υγεία και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις 
αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων 
με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων
(για τον τύπο των έργων που πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες 
υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το 
περιεχόμενο της εκτίμησης και τη 
συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του 
κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας.

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις 
αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων 
με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων
(για τον τύπο των έργων που πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες 
υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το 
περιεχόμενο της εκτίμησης και τη 
συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του 
κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους 
κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας. Απώτερος στόχος της 
τροποποίησης της οδηγίας αυτής είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης 
εφαρμογής της σε επίπεδο κρατών μελών.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι διοικητικές 
διαδικασίες έχουν καταστεί ιδιαίτερα 
περίπλοκες και εκτεταμένες, γεγονός που 
προκαλεί καθυστερήσεις και δημιουργεί 
πρόσθετους κινδύνους για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η 
απλούστευση και η εναρμόνιση των 
διαδικασιών πρέπει να είναι ένας από 
τους στόχους της οδηγίας. Πρέπει να 
εξεταστεί η καταλληλότητα της 
δημιουργίας μιας υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης, με σκοπό να καταστεί 
δυνατή η συντονισμένη αξιολόγηση ή οι 
κοινές διαδικασίες όταν απαιτούνται 
πολλές ΕΠΕ, για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, 
καθώς και ο καθορισμός πιο 
συγκεκριμένων κριτηρίων για τις 
υποχρεωτικές αξιολογήσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στην περίπτωση έργων με πιθανές 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
συγκροτούν μια κοινή υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης στην οποία πρέπει να 
εκπροσωπούνται ισότιμα και η οποία 
είναι αρμόδια για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Για την τελική έγκριση του 
έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η αναθεωρημένη οδηγία 2011/92/ΕΕ 
θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τη 
βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, την ενίσχυση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και την 
υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης 
στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, 
απαιτείται απλούστευση και εναρμόνιση 
των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Την τελευταία δεκαετία, 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
αποτελεσματική χρήση και η βιωσιμότητα
των πόρων, η προστασία της 
βιοποικιλότητας, η χρήση του εδάφους, η
κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι φυσικών
και ανθρωπογενών καταστροφών, έχουν 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη 
χάραξη πολιτικής. Πρέπει επομένως να 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 
αποφάσεων για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό 
έργο που ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, ειδικά όταν 
πρόκειται για έργα υποδομής.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει 
καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή της οδηγίας για τη 
διατήρηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η Επιτροπή 
προτείνει κατάλογο κριτηρίων και 
υποδείξεων με σκοπό την καλύτερη 
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εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο προβλεπόμενος καλύτερος 
συνυπολογισμός των περιβαλλοντικών 
κριτηρίων σε κάθε έργο μπορεί επίσης να 
αποδειχθεί αντιπαραγωγικός εάν εντείνει 
τον περίπλοκο χαρακτήρα των 
διαδικασιών και επιμηκύνει τις 
προθεσμίες έγκρισης και επικύρωσης της 
κάθε φάσης. Τούτο μπορεί να αυξήσει το 
κόστος και ενδέχεται να αποτελέσει 
ακόμη και απειλή για το περιβάλλον εξ 
αιτίας της πολύ μεγάλης διάρκειας 
ολοκλήρωσης έργων υποδομής. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
σχετίζονται με έργα υποδομής δεν πρέπει 
να κρύβουν το γεγονός ότι οποιοδήποτε 
έργο θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, και ότι η προσοχή πρέπει να 
στρέφεται στο συσχετισμό ανάμεσα στην 
αξία του έργου και στην περιβαλλοντική 
του επίπτωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε 
να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο 
αναθεώρησης της οδηγίας 2011/92/EΕ.

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε 
να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα 
αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των 
πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης της 
οδηγίας 2011/92/EΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να
προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και να 
διακυβεύει την οικονομική ανάπτυξη.
Συνεπώς, η περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονομική ανθεκτικότητα της Ένωσης 
πρέπει να ενισχυθεί ώστε να 
αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικό τρόπο 
η κλιματική αλλαγή σε όλο το έδαφος της 
Ένωσης. Η προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και οι ενέργειες μετριασμού της 
πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο 
ενωσιακής νομοθεσίας σε πολλούς τομείς.

(9) Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να
αποτελεί απειλή για το περιβάλλον και να 
διακυβεύει την προβλεψιμότητα της 
οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η 
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
ανθεκτικότητα της Ένωσης πρέπει να 
ενισχυθεί ώστε να αντιμετωπισθεί με 
αποτελεσματικό τρόπο η κλιματική αλλαγή 
σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι 
ενέργειες μετριασμού της πρέπει να 
αποτελέσουν το αντικείμενο ενωσιακής 
νομοθεσίας σε πολλούς τομείς.

Τροπολογία 10

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 

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

εφαρμόζουν την οδηγία, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για έργα που έχουν ως 
αποκλειστικό σκοπό των αντιμετώπιση 
έκτακτης κατάστασης ανάγκης, με την 
προϋπόθεση ότι διαβιβάζονται εγκαίρως 
οι κατάλληλες πληροφορίες που 
αιτιολογούν την επιλογή στην Επιτροπή 
και στο ενδιαφερόμενο κοινό, και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί τυχόν 
άλλες εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, η 
Επιτροπή πρέπει, εάν και εφόσον 
ενδείκνυται και είναι δυνατόν, να 
διαδραματίζει πιο προορατικό και 
διευκολυντικό ρόλο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν 
προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν 
να προκληθούν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να 
καθορίζουν ποια είναι τα πλέον συναφή 
κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να χρησιμοποιούνται οι τυχόν 
διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που 
προέκυψαν από άλλες εκτιμήσεις με βάση 
την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά η διαδικασία 
ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να 
διευκρινισθεί το περιεχόμενο της 
απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν 
προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν 
να προκληθούν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να 
καθορίζουν ευκρινώς και αυστηρώς ποια 
είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και να 
χρησιμοποιούνται οι τυχόν διαθέσιμες 
πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν 
από άλλες εκτιμήσεις με βάση την 
ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά και με διαφάνεια η 
διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι 
σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο 
της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

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 όλων των 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.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και 
υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να 
απαιτείται να αιτιολογεί η αρμόδια αρχή 
την απόφασή της για τη χορήγηση άδειας 
υλοποίησης ενός έργου, επισημαίνοντας 
ότι έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
και τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και 
υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να 
απαιτείται να αιτιολογεί λεπτομερώς και 
πλήρως η αρμόδια αρχή την απόφασή της 
για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης ενός 
έργου, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη 
της τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και όλες τις 
πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε 
περίπτωση μη τήρησης αυτού του όρου, 
θα πρέπει το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει 
δικαίωμα προσφυγής κατά της 
απόφασης.

Τροπολογία 15

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 
αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση 
που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής.

(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 
αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση 
που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής.
Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι 
υπάρχουν απρόβλεπτες δυσμενείς 
συνέπειες, θα πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η συμμετοχή του κοινού, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση του Aarhus, στη λήψη 
των αποφάσεων σε πρώιμο στάδιο έχει 
κρίσιμη σημασία για να εξασφαλιστεί ότι 
αυτός που παίρνει τις αποφάσεις θα 
λαμβάνει υπόψη γνώμες και ανησυχίες 
που μπορεί να έχουν σημασία για τις εν 
λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας με τον 
τρόπο αυτόν τη λογοδοσία και τη 
διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα 
των ίδιων των αποφάσεων και 
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι να εξασφαλισθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και 
της ανθρώπινης υγείας, με την καθιέρωση 
ελάχιστων απαιτήσεων για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, λόγω του πεδίου 
εφαρμογής της, της σοβαρότητας και της 
διασυνοριακής φύσης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που πρέπει 
να αντιμετωπισθούν, είναι δυνατόν 
συνεπώς να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

(28) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι να εξασφαλισθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, 
της ποιότητας της ζωής και της 
ανθρώπινης υγείας, με την καθιέρωση 
ελάχιστων απαιτήσεων για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, λόγω του πεδίου 
εφαρμογής της, της σοβαρότητας και της 
διασυνοριακής φύσης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που πρέπει 
να αντιμετωπισθούν, είναι δυνατόν 
συνεπώς να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που καθορίζεται στο 
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Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 
κατασκευών,

- η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης που 
αφορούν κατασκευές ή άλλες 
εγκαταστάσεις ή τεχνικές κατασκευές,
- άλλες επεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που 
αφορούν την εξόρυξη των ορυκτών 
πόρων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχεία στ  α και στ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:

β) στην παράγραφο 2 προστίθενται οι 
ακόλουθοι ορισμοί: «εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων»:
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Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ζ α) «βιοποικιλότητα»: καλύπτει όλα τα 
είδη χλωρίδας και πανίδας και τους 
οικοτόπους τους και σημαίνει την 
ποικιλομορφία των έμβιων όντων κάθε 
είδους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των επίγειων και των θαλάσσιων 
και λοιπών υδάτινων οικοσυστημάτων, 
καθώς και των οικολογικών 
συμπλεγμάτων των οποίων αυτά 
αποτελούν μέρος· περιλαμβάνει επίσης 
την ποικιλότητα εντός και μεταξύ των 
ειδών, καθώς και των οικοσυστημάτων.»

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ζβ) «διορθωτικές ενέργειες»: περαιτέρω 
μέτρα μετριασμού και/ή αντιστάθμισης 
που μπορεί να λάβει ο κύριος έργου για 
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
δυσμενών συνεπειών ή καθαρής 
απώλειας βιοποικιλότητας που 
διαπιστώνεται κατά την εφαρμογή ενός 
έργου, όπως αυτές που ενδέχεται να 
προκύψουν από ανεπάρκειες στον 
μετριασμό των επιπτώσεων της 
κατασκευής ή της λειτουργίας έργου για 
το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια.»
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Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ανεξάρτητος»: ικανός για 
πραγματοποίηση αντικειμενικής και 
συνεκτικής αξιολόγησης, 
τεχνικής/επιστημονικής, χωρίς να 
υπόκειται σε οποιαδήποτε πραγματική, 
αντιληπτή ή εμφανή σύγκρουση 
συμφερόντων, σε ό,τι αφορά την αρμόδια 
αρχή, τον κύριο του έργου και/ή τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«κοινές διαδικασίες»: στο πλαίσιο της 
κοινής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή 
εκδίδει μία εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, στην οποία ενσωματώνει τις 
εκτιμήσεις μιας ή περισσοτέρων αρχών, 
με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων άλλης 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 24

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

«Εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων»: Οι 
οπτικές επιπτώσεις ορίζονται ως 
μεταβολή στην εμφάνιση του οικιστικού ή 
φυσικού τοπίου και των αστικών 
περιοχών ως αποτέλεσμα ανάπτυξης η 
οποία μπορεί να είναι θετική (βελτίωση) 
ή αρνητική (επιδείνωση). Η εκτίμηση 
οπτικών επιπτώσεων καλύπτει επίσης την 
κατεδάφιση κτισμάτων τα οποία 
προστατεύονται ή διαδραματίζουν 
στρατηγικό ρόλο στην παραδοσιακή 
εικόνα ενός μέρους ή τοπίου. Καλύπτει 
την εμφανή αλλαγή της γεωλογικής 
μορφολογίας, καθώς και κάθε άλλο 
εμπόδιο, όπως κτήρια ή τοιχώματα τα 
οποία περιορίζουν τη θέα προς τη φύση 
καθώς και την αρμονία του τοπίου. Οι 
οπτικές επιπτώσεις αξιολογούνται κατά 
κύριο λόγο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, τα 
οποία αφορούν την ανθρώπινη εκτίμηση 
του τοπίου και την αλληλεπίδραση με 
αυτό, καθώς και την αξία που 
προσδίδουν τα χαρακτηριστικά αυτά σε 
έναν τόπο (genius loci).

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«απλούστευση»: η μείωση των 
απαιτούμενων εντύπων, η δημιουργία 
κοινών διαδικασιών και εργαλείων 
συντονισμού με σκοπό την ολοκλήρωση 
των εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται 
από τις αρμόδιες αρχές. Ως απλούστευση 
νοείται επίσης η καθιέρωση κοινών 
κριτηρίων, η μείωση των προθεσμιών για 
την υποβολή εκθέσεων και η ενίσχυση 
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των αντικειμενικών και επιστημονικών 
αξιολογήσεων.

Τροπολογία 26

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, εφόσον κρίνουν ότι 
η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογήσει 
κατάλληλα τυχόν εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις και μπορούν να δικαιολογήσουν 
την τελική επιλογή στην Επιτροπή.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

(2) Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 και 4 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:
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Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"3. Έργα, περιλαμβανομένων εκείνων που 
έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, για τα 
οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση 
διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών 
τους στο περιβάλλον από την παρούσα 
οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές 
εφαρμόζεται η αυστηρότερη δυνατή 
νομοθεσία.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 3 – στοιχεία α, β, γ, γ α και δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

γ) στα υλικά αγαθά και το φυσικό τοπίο·

γ α) σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, 
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εδάφιο 4 της ΣΕΕ·
δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ)·

δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β), γ) και (γ α) καθώς και στα 
αθροιστικά και διασυνοριακά 
αποτελέσματα αυτών των παραγόντων·

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως 
εξής:
«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 4, για τα έργα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, στο πλαίσιο 
διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχου, κατά 
πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.
Ο κύριος έργου, για τα έργα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, μπορεί 
να επιλέξει κατά πόσο το έργο θα 
υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 έως 10. 
Τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει:
α) κατά περίπτωση εξέτασης· 
ή
β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που 
καθορίζει το κράτος μέλος.
2α. Για τον καθορισμό των κατά την 
παράγραφο 2 κατωτάτων ορίων και 
κριτηρίων, τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
καθορίσουν ελαστικά κατώτατα όρια και 
κριτήρια που δεν θα αποκλείουν κανένα 
δημόσιο ή ιδιωτικό έργο που ενδέχεται να 
έχει σημαντικές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εφόσον 
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εφαρμόζεται το στοιχείο β), πρέπει να 
πραγματοποιείται διαβούλευση με το 
κοινό κατά τον καθορισμό ορίων ή 
κριτηρίων.»
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει να 
ορίζει ότι ένα έργο που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙ δεν υπόκειται σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 μόνο 
όταν είναι πεπεισμένη για την απουσία 
ενδεχομένως σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων του έργου αυτού στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, με την εξαίρεση των έργων πού δεν 
καλύπτουν ή υπερβαίνουν σχετικό όριο ή 
κριτήριο που έχει θέσει το κράτος μέλος 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β), ο κύριος 
έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα 
χαρακτηριστικά του έργου και τον 
δυνητικό σημαντικό δυσμενή αντίκτυπό 
του στο περιβάλλον και τα μέτρα που 
προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή 
να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις.
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A. Οι λεπτομέρειες αυτές 
διατίθενται στο κοινό πριν από τον 
προσδιορισμό που γίνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.»

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
ΙΙ, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και τη χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

Τροπολογία 33

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

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 προσδιορίζει τη θέση 
της σύμφωνα με την παράγραφο 2,
λαμβάνοντας υπόψη όποιες πληροφορίες 
παρείχε ο κύριος έργου με βάση την 
παράγραφο 3 και συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα αποτελέσματα μελετών, 
προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Όταν η
αρμόδια αρχή προσδιορίζει ότι δεν 
χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10, διότι το έργο δεν 
καλύπτει ή υπερβαίνει το σχετικό όριο ή 
κριτήριο που έχει θέσει το κράτος μέλος 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β), ο 
προσδιορισμός αυτός δημοσιοποιείται. Σε 
άλλη περίπτωση, ο προσδιορισμός κατά 
την παράγραφο 2:
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Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου
προσφεύγει στις υπηρεσίες 
διαπιστευμένου ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο στ α), 
για να εκπονήσει περιβαλλοντική έκθεση.
Η περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στον 
προσδιορισμό κατά την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και περιέχει τις 
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υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.

πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να 
απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις 
σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
του προτεινόμενου έργου
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης 
οπτικών επιπτώσεων κατά περίπτωση, 
λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων και 
των μεθόδων εκτίμησης που υπάρχουν, 
των χαρακτηριστικών, της τεχνικής 
επάρκειας και της χωροθέτησης του έργου
και 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.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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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 οφείλει να μεριμνήσει ότι 
η έκθεση εκπονήθηκε ή επαληθεύθηκε 
από διαπιστευμένους, ανεξάρτητους και 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, μπορεί να
ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο 
έργου εφόσον η υποβολή τους 
δικαιολογείται από νέες συνθήκες.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – 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 μπορεί επίσης να ζητεί 
την εκπόνηση της περιβαλλοντικής 
έκθεσης από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε
ανεξάρτητους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση, απόρριψη και κυρώσεις) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
2012/0297
Άρθρο 6 – παράγραφοι 7 και 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
7:

β) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 7 και 8:

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πραγματική συμμετοχή του 
ενδιαφερόμενου κοινού στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που 
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είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία διατίθενται στο κοινό 
ανά πάσα στιγμή, και ότι παρέχεται 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές, 
και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
συγκεκριμένου έργου, το οποίο βρίσκεται 
σε εξέλιξη και υπόκειται σε υποχρέωση 
πραγματοποίησης εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ότι 
δίδεται η δέουσα προσοχή στις 
παρατηρήσεις και τις γνώμες που 
εκφράζει το κοινό.

Τροπολογία 45

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

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και 
σε εκείνο της λειτουργίας, ώστε να 
αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και/ή 
καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και να 
προωθηθούν διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία 46

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

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

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
συμπεράσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης από τα στάδια της 
κατασκευής και της λειτουργίας 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και 
διαδίδονται ενεργά σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ. Επιτρέπεται η χρήση 
υφιστάμενων ρυθμίσεων 
παρακολούθησης που απορρέουν από 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, κατά 
περίπτωση.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι 
υπάρχουν σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς συνέπειες, ο κύριος του έργου 
είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε 
διορθωτικές ενέργειες.  Οι κύριοι έργου, 
οι τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες 
και/ή οι εθνικοί εμπειρογνώμονες μπορεί 
να υπόκεινται σε ποινές και/ή κυρώσεις 
εάν οι απρόβλεπτες δυσμενείς 
περιβαλλοντικές συνέπειες οφείλονται σε 
αμέλεια ή σε σοβαρή παράβαση των 
προτύπων διαπίστευσης.  Οι προτάσεις 
του κυρίου του έργου για διορθωτικές 
ενέργειες δημοσιοποιούνται και 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή τις 
αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση.
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες·
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

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

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου 
κοινού να αμφισβητήσει τις πληροφορίες 
που έχουν παρασχεθεί και να κινήσει 
νομικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 
11.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 3 β  και 3 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
3:

β) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 3, 4 και 5:

«4. Το κοινό μπορεί να εγείρει νομική 
αμφισβήτηση, μεταξύ άλλων με υποβολή 
αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, 
σε σχέση με την απόφαση χορήγησης της 
άδειας, κινώντας τις νομικές διαδικασίες 
εντός τριών μηνών μετά τη 
δημοσιοποίηση της έκδοσης της 
επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής.
5. Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
εξασφαλίζουν ότι τα έργα για τα οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια δεν ξεκινούν πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας για νομική 
αμφισβήτηση.»

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Μετά το άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο:
«(9α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, δεν 
βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων 
σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομοθετικές 
διατάξεις που τις δεσμεύουν.»

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
6:
«(6) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ότι η παραβίαση διαδικαστικών και 
τυπικών κανόνων δεν επηρεάζει τη 
νομιμότητα της άδειας, εάν η σχετική 
απόφαση δεν θα ήταν πιθανότατα 
διαφορετική σε περίπτωση που δεν θα 
είχε διαπραχθεί παράβαση. Τούτο ισχύει 
ειδικότερα στις εξής περιπτώσεις:
α) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε 
παρασχεθεί η δυνατότητα μεμονωμένα 
πρόσωπα ή αρχές να συμμετάσχουν στη 
λήψη απόφασης, παρότι η παρούσα 
οδηγία προβλέπει τη συμμετοχή των εν 
λόγω αρχών ή του κοινού, αλλά τα 
διακυβευόμενα συμφέροντα δεν ήταν 
σημαντικά ή είχαν ληφθεί υπόψη στην 
απόφαση,
β) όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 είναι ελλιπείς, 
ή
γ) όταν ανακοίνωση που προβλέπεται από 
την παρούσα οδηγία εκδόθηκε με 
εσφαλμένο τρόπο, αλλά παρ’όλα αυτά ο 
επιδιωκόμενος στόχος της ανακοίνωσης 
επιτεύχθηκε.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν 
στο εθνικό τους δίκαιο ότι πρέπει να έχει 
διαπραχθεί παράβαση του νόμου επιπλέον 
της διαδικαστικής παράβασης.»
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
7:
«(7) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ότι τυχόν στάδια της διαδικασίας τα 
οποία έχουν εφαρμοστεί εσφαλμένα 
μπορούν να διορθωθούν ακόμη και μετά 
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την έκδοση της απόφασης, εφόσον η 
διαδικαστική παράβαση δεν είναι σοβαρή 
και δεν θίγει τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά του έργου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση 
επακόλουθης διόρθωσης σταδίων της 
διαδικασίας που έχουν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
εκ νέου απόφαση χωρίς να προδικάζεται 
το αποτέλεσμα.» 

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 12 α και άρθρο 12 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.
Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’
αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο (νέο)
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα I – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο παράρτημα I προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
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4α. Υπαίθρια εξόρυξη και παρόμοιες 
υπαίθριες εξορυκτικές δραστηριότητες.

(Η έγκριση της παρούσας τροπολογίας οδηγεί αυτομάτως στη διαγραφή της «υπαίθριας 
εξόρυξης» από το στοιχείο α) της παραγράφου 2 («ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ») του 

παραρτήματος II της οδηγίας 2011/92/ΕΕ )

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
 Παράρτημα II.A – 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
του υπόγειου τμήματός του κατά τα 
στάδια κατασκευής και λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
 Παράρτημα II.A – 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 φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.

Τροπολογία 57

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



PE507.937v02-00 36/41 AD\940716EL.doc

EL

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, αέρα και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές.

Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) 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) 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
εύλογη εναλλακτική χρήση, και την 
πιθανότητα ατυχημάτων ή καταστροφών 
και την ευαισθησία του έργου σε αυτούς 
τους κινδύνους·

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) 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

ι) 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
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(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

(ποσότητα και ποιότητα), το υπέδαφος 
όταν απαιτείται, τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) παράκτιες περιοχές· (ii) παράκτιες περιοχές και θαλάσσιο 
περιβάλλον·

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο γ –  υποσημείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viii α) περιοχές ή τόποι που 
προστατεύονται από την εθνική ή 
περιφερειακή νομοθεσία·

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο γ –  υποσημείο viii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viii β) σεισμογενείς περιοχές ή περιοχές 
με υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
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, ενέργειας και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς 
και κατεδάφισης κατά περίπτωση·

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
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 άερα, της γης, του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Annex – point 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, 
δονήσεων, φωτός, θερμότητας, 
ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και 

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, 
δονήσεων, φωτός, θερμότητας, 
ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και 
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την οριστική διάθεση αποβλήτων· την οριστική διάθεση και ανάκτηση
αποβλήτων·

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – 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
ανθρωπογενών και φυσικών
καταστροφών)·

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από 
τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης, τη 
δασοκομία και τις ενεργειακές ανάγκες 
για την υλοποίηση του έργου·

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα IV – 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 

7. Περιγραφή των μέτρων που 
προτείνονται πρώτα για την πρόληψη, στη 
συνέχεια για τη μείωση και, ει δυνατόν και 
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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.

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.
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