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Τροπολογία 1
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Z a. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έχοντας 
υποβάλει 18 ειδικές εκθέσεις σε 16,5 έτη, 
ο Διαμεσολαβητής έχει εργαστεί μέχρι 
σήμερα με πνεύμα συνεργασίας και 
υπευθυνότητας, καθώς χρησιμοποιεί 
τέτοιου είδους εκθέσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο ως ύστατο 
πολιτικό μέσο, αποδεικνύοντας ότι γενικά 
τάσσεται υπέρ των συναινετικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 2
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η φερόμενη κακοδιοίκηση 
αφορούσε την αποτυχία της Επιτροπής να
μεριμνήσει ώστε αφενός να εξασφαλίσει 
ότι η αρχή η οποία είχε εκδώσει τις άδειες 
για τις εργασίες χωρίς την απαιτούμενη 
αξιολόγηση επιπτώσεων να μην είναι 
αρμόδια για τη διεξαγωγή της ex post ΕΠΕ 
και, αφετέρου, να αποδείξει ότι 
ακολούθησε με κατάλληλο τρόπο τις 
συστάσεις του Διαμεσολαβητή σε ότι 
αφορά την πρόσβαση σε δυνατότητες 
νομικής προσφυγής κατά της εν λόγω 
αξιολόγησης·

3. σημειώνει ότι η φερόμενη κακοδιοίκηση 
αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η 
Επιτροπή χειρίστηκε τη διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Αυστρίας, και 
συγκεκριμένα την αποτυχία της να 
εξασφαλίσει ότι η αρχή η οποία είχε 
εκδώσει τις άδειες για τις εργασίες χωρίς 
την απαιτούμενη αξιολόγηση επιπτώσεων 
δεν είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της ex 
post ΕΠΕ, καθώς και ότι οι 
καταγγέλλοντες έχουν πρόσβαση σε 
δυνατότητες νομικής προσφυγής κατά της 
εν λόγω αξιολόγησης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ειδική 
έκθεση δεν ασχολείται με το θέμα κατά 
πόσο οι αυστριακές αρχές έδρασαν με 
τρόπο λανθασμένο, αλλά διερευνά κατά 
πόσο η Επιτροπή δεν τήρησε τις 
δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται όταν 
ερευνούσε και σε μια καταγγελία την 
οποία είχε λάβει όπως επίσης και στην 
απάντησή της στις συστάσεις και τα 
αιτήματα του Διαμεσολαβητή·

4. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ειδική 
έκθεση δεν ασχολείται με το θέμα κατά 
πόσο οι αυστριακές αρχές έδρασαν με 
τρόπο λανθασμένο, αλλά διερευνά κατά 
πόσο η Επιτροπή δεν τήρησε τις 
δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται όταν 
ερευνούσε και σε μια καταγγελία την 
οποία είχε λάβει όπως επίσης και στην 
απάντησή της στις συστάσεις και τα 
αιτήματα του Διαμεσολαβητή από την 
πρώτη έρευνά του σε σχέση με την 
υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 4
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές στα 
κράτη μέλη να προσέξουν πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων που υφίστανται 
ήδη με τους ισχύοντες νόμους και να 
προετοιμαστούν για πιθανές αλλαγές του 
ενωσιακού δικαίου όσον αφορά το εν λόγω 
ζήτημα·

6. συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές στα 
κράτη μέλη να προσέξουν πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων που υφίστανται 
ήδη με τους ισχύοντες νόμους και να 
προετοιμαστούν για πιθανές αλλαγές του 
ενωσιακού δικαίου όσον αφορά το εν λόγω 
ζήτημα· δίνει έμφαση στο ρόλο των 
εθνικών διαμεσολαβητών ως σημαντικών 
φορέων που μπορούν να βοηθήσουν τους 
πολίτες να αναλάβουν δράση κατά 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
στο πλαίσιο της διοίκησης των κρατών 
μελών 
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Τροπολογία 5
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. θεωρεί, όσον αφορά τον δεύτερο 
ισχυρισμό του Διαμεσολαβητή, ότι η 
πραγματική, ενεργός και συνολική 
συμπερίληψη του τοπικού πληθυσμού 
στην εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ είναι 
γενικά απαραίτητη και πιστεύει ότι οι 
ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες 
διαμεσολάβησης πρέπει να διεξάγονται 
συχνότερα πριν από έργα που ενδέχεται 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο τοπικό 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία·
στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την ευρεία 
μεσολάβηση του κοινού πριν από την 
ΕΠΕ σε σχέση με την κατασκευή τρίτου 
αεροδιάδρομου στο αεροδρόμιο της 
Βιέννης, όπου περιλαμβάνεται επίσης 
αξιολόγηση των σωρευτικών 
επιπτώσεων, πχ των ηχητικών οχλήσεων, 
των επεκτάσεων που συνδέονται με τη 
συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει 
και για την οποία διατίθεται πλήρης 
διαδικασία εξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 6
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμφωνεί με τον Διαμεσολαβητή ότι μια 7. συμφωνεί με τον Διαμεσολαβητή ότι μια 
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σαφής τεκμηρίωση αποτελεί τμήμα καλής 
διοίκησης, επειδή αυτή επιτρέπει π.χ. στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξετάσει εάν 
οι συστάσεις του λαμβάνονται υπόψη με 
κατάλληλο τρόπο·

σαφής τεκμηρίωση με τακτική ενημέρωση
αποτελεί τμήμα καλής διοίκησης, επειδή 
αυτή επιτρέπει π.χ. στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να εξετάσει εάν οι 
συστάσεις του λαμβάνονται υπόψη με 
κατάλληλο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 7
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. θεωρεί ότι είναι σκόπιμο και, 
ταυτόχρονα, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να υπάρχει καλή 
διοικητική πρακτική, να υπάρχει τακτική, 
σαφής και συνεπής ανταλλαγή επιστολών 
με τους καταγγέλλοντες κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας επί παραβάσει και με τον 
Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της 
έρευνάς του·

Or. en

Τροπολογία 8
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι 
προτίθεται να βελτιώσει την πρακτική της
στον εν λόγω τομέα, με σκοπό να 
αποφύγει τα προβλήματα κατά την 
επικοινωνία που προέκυψαν στην παρούσα 
περίπτωση·

8. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι 
προτίθεται να βελτιώσει την πρακτική της
και στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή τις 
γραπτές καταστάσεις και τη διεξοδική 
αλληλογραφία, με σκοπό να αποφύγει τα 
προβλήματα κατά την επικοινωνία που 
προέκυψαν στην παρούσα περίπτωση·
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Τροπολογία 9
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. διασαφηνίζει ότι τόσο η Επιτροπή 
όσο και οι αυστριακές αρχές δεν 
παραβίασαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
κατά τη διεξαγωγή ex post ΕΠΕ, η οποία 
βασίστηκε σε διαδικασία sui generis με 
διαπραγμάτευση επί τόπου·

Or. en

Τροπολογία 10
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό 
και προς το συμφέρον όλων των 
ενεχόμενων μερών, να κρατεί και να 
επικαιροποιεί, ως θέμα καλής 
διοικητικής πρακτικής, γραπτές 
καταστάσεις των διαδικασιών σχετικά με 
τις έρευνες εκ μέρους του 
Διαμεσολαβητή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι οι περιστάσεις οι οποίες 
οδήγησαν στην καταγγελία προς τον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θέτουν σοβαρά 
ζητήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή εκ 
μέρους κράτους μέλους, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της Αυστρίας, της οδηγίας 
85/337·

11. θεωρεί ότι οι περιστάσεις οι οποίες 
οδήγησαν στην κίνηση διαδικασίας επί 
παραβάσει από την Επιτροπή και, στη 
συνέχεια, στην καταγγελία προς τον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θέτουν σοβαρά 
ζητήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή εκ 
μέρους κράτους μέλους, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της Αυστρίας, της οδηγίας 
85/337 τη συγκεκριμένη περίοδο·
αναγνωρίζει ότι κατά την αναθεώρηση 
του αυστριακού ομοσπονδιακού νόμου 
για την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ το 
2009 συνυπολογίστηκαν δεόντως, μεταξύ 
άλλων, τα πορίσματα της συγκεκριμένης 
διαδικασίας επί παραβάσει και η 
αυστριακή νομοθεσία εναρμονίστηκε με 
τη νομοθεσία της ΕΕ στο συγκεκριμένο 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 12
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις όπου ένα 
κράτος μέλος δεν τηρεί τις βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ, το κοινό θα 
πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά νομικά
μέσα για να επιδιώξει την αναστολή της 
έγκρισης των σχετικών έργων,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ασφαλιστικών μέτρων, έτσι ώστε να 
προληφθεί ανεπανόρθωτη βλάβη όταν 
υλοποιηθούν παρόμοια έργα·

13. πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις όπου
ορισμένα έργα είναι πολύ πιθανό να 
παραβιάσουν τις βασικές απαιτήσεις της 
οδηγίας ΕΠΕ, το ενδιαφερόμενο κοινό θα 
πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά μέσα 
για να επιδιώξει την άμεση διευκρίνιση 
από την αρμόδια για τις ΕΠΕ αρχή 
σχετικά με τη συμμόρφωση των έργων 
αυτών με τους κανόνες της ΕΕ, έτσι ώστε 
να προληφθεί ανεπανόρθωτη βλάβη όταν 
υλοποιηθούν παρόμοια έργα·
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Τροπολογία 13
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει ότι η σημερινή οδηγία δεν 
περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των 
αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση αδειών 
και δεν καθορίζει παρόμοιες απαιτήσεις 
για οργανισμούς που διεξάγουν σχετικές 
ΕΠΕ· πιστεύει ότι η αναθεώρηση της 
οδηγίας ΕΠΕ προσφέρει μια καλή ευκαιρία 
για την εισαγωγή παρόμοιων απαιτήσεων·

18. σημειώνει ότι η σημερινή οδηγία δεν 
περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των 
αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση αδειών 
και δεν καθορίζει παρόμοιες απαιτήσεις 
για οργανισμούς που διεξάγουν σχετικές 
ΕΠΕ· σημειώνει επίσης ότι δεν 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον 
τρόπο δράσης όταν ένα έργο έχει ήδη 
υλοποιηθεί ή βαίνει προς ολοκλήρωση ή 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το 
ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε, μέσω 
σαφούς και μη γραφειοκρατικής 
διαδικασίας, να λάβει άμεσες 
διευκρινίσεις από την αρμόδια για τις 
ΕΠΕ αρχή σχετικά με το κατά πόσον τα 
έργα που είναι πολύ πιθανόν να 
παραβιάσουν βασικές διατάξεις της 
οδηγίας ΕΠΕ συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της ΕΕ· ως εκ τούτου, πιστεύει 
ότι η αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ 
προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την 
εισαγωγή παρόμοιων απαιτήσεων και 
διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί η παρούσα περίπτωση δείχνει 
επίσης ότι, πέραν των μέτρων για την 
ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, 
απαιτούνται σαφέστερες διαδικασίες όσον 
αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει, κατά 
προτίμηση μέσω της έγκρισης ενός γενικού 
κανονισμού για τις διοικητικές διαδικασίες 
σχετικά με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

19. θεωρεί ότι η παρούσα περίπτωση 
δείχνει επίσης ότι, πέραν των μέτρων για 
την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας 
ΕΠΕ, απαιτούνται σαφέστερες διαδικασίες 
όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει, 
κατά προτίμηση μέσω της έγκρισης ενός 
γενικού κανονισμού για τις διοικητικές 
διαδικασίες σχετικά με τη διοίκηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
ενισχυθεί η θέση των καταγγελλόντων·
θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός θα είναι 
το κατάλληλο μέσο για την αποσαφήνιση 
των υποχρεώσεων των αρχών σε σχέση 
με την επικοινωνία με τους 
καταγγέλλοντες στο πλαίσιο διαδικασίας 
επί παραβάσει ή με φορείς που 
εκπροσωπούν ευρωπαίους πολίτες, όπως 
είναι η Επιτροπή Αναφορών και ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, όπως για 
παράδειγμα με την καθιέρωση 
υποχρέωσης για απάντηση στις 
συστάσεις του Διαμεσολαβητή το 
ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι παρερμηνείες, όπως 
συνέβη στην παρούσα υπόθεση·

Or. en


