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Τροπολογία 52
Peter Jahr

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 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

(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 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

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 ενός ειδικού γραφείου, 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.

Or. en

Τροπολογία 53
Victor Boştinaru



PE510.694v01-00 4/75 AM\936912EL.doc

EL

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 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

(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 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας. Απώτερος στόχος της 
τροποποίησης της οδηγίας αυτής είναι η 
καλύτερη εφαρμογή της σε επίπεδο 
κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 54
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Στην περίπτωση έργων με πιθανές 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
συγκροτούν ένα κοινό ειδικό γραφείο στο 
οποίο εκπροσωπούνται ισότιμα και το 
οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Για την τελική έγκριση 
του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
όλων των κρατών μελών που 
επηρεάζονται.

Or. de
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Τροπολογία 55
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Η αναθεωρημένη οδηγία 
2011/92/ΕΕ θα πρέπει επιπλέον 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 αυτόν 
απαιτείται απλούστευση και εναρμόνιση 
των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Or. de

Τροπολογία 56
Daniël van der Stoep

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 των πόρων 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.

Or. nl

Τροπολογία 57
Philippe Boulland
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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 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 σημαντικά στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 
αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για 
έργα υποδομής.

Or. fr

Τροπολογία 58
Victor Boştinaru

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 και βιώσιμη χρήση των 
πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, 
ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής
και οι κίνδυνοι φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, έχουν αποκτήσει 
μεγαλύτερη σημασία για τη χάραξη 
πολιτικής. Πρέπει επομένως να αποτελούν 
καίρια στοιχεία των διαδικασιών 
εκτίμησης και λήψης αποφάσεων για κάθε 
δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ικανό να έχει 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδομής.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Peter Jahr

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 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.

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 
εφαρμογή της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 60
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Ο καλύτερος συνυπολογισμός των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε έργο 
μπορεί επίσης να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις εάν επιμηκύνει την 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών και τις 
προθεσμίες έγκρισης και επικύρωσης της 
κάθε φάσης, αυξάνοντας εκ των 
πραγμάτων το κόστος και καταλήγοντας 
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να αποτελούν ακόμη και απειλή για το 
περιβάλλον εξ αιτίας της πολύ μεγάλης 
διάρκειας ενός εργοταξίου.

Or. fr

Τροπολογία 61
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που
σχετίζονται με τα έργα υποδομής δεν 
πρέπει να κρύβουν το γεγονός ότι ένα 
έργο, όποιο κι αν είναι, έχει πάντα 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, κι ότι η 
προσοχή πρέπει να στρέφεται στο 
συσχετισμό ανάμεσα στη χρησιμότητα 
του έργου και στην περιβαλλοντική του 
επίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 62
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

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.

Or. fr
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Τροπολογία 63
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιοποικιλότητα («η σύμβαση»), της 
οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, απαιτεί εκτίμηση, 
εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, των 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων που 
προκαλούνται από έργα στη 
βιοποικιλότητα, η οποία ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
εν λόγω επιπτώσεις. Αυτή η εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη 
του πρωταρχικού στόχου της Ένωσης που 
εγκρίθηκε το 2010 να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέχρι το 2020 και να 
αποκατασταθούν όπου είναι εφικτό.

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιοποικιλότητα («η σύμβαση»), της 
οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, απαιτεί εκτίμηση 
των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων 
που προκαλούνται από έργα στη 
βιοποικιλότητα, η οποία ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
εν λόγω επιπτώσεις. Αυτή η εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη 
του πρωταρχικού στόχου της Ένωσης που 
εγκρίθηκε το 2010 να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέχρι το 2020 και να 
αποκατασταθούν όπου είναι εφικτό.

Or. fr

Τροπολογία 64
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιοποικιλότητα («η σύμβαση»), της 
οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, απαιτεί εκτίμηση, 
εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, των 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων που 

(7) Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιοποικιλότητα («η σύμβαση»), της 
οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, απαιτεί εκτίμηση, 
εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, των 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων που 
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προκαλούνται από έργα στη 
βιοποικιλότητα, η οποία ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
εν λόγω επιπτώσεις. Αυτή η εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη 
του πρωταρχικού στόχου της Ένωσης που 
εγκρίθηκε το 2010 να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέχρι το 2020 και να 
αποκατασταθούν όπου είναι εφικτό.

προκαλούνται από έργα στη 
βιοποικιλότητα, η οποία ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύμβασης, προκειμένου να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
εν λόγω επιπτώσεις. Αυτή η εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων θα 
μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της Ένωσης που 
εγκρίθηκε το 2010 να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέχρι το 2020 και να 
αποκατασταθούν όπου είναι εφικτό.

Or. nl

Τροπολογία 65
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με τα μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει 
δυνατόν, να αντισταθμισθούν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
αναμένεται ότι θα αποτραπεί η πτώση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και η τυχόν 
καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
στο πλαίσιο της σύμβασης και τους 
στόχους και τις δράσεις της στρατηγικής 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα
το 2020.

(8) Με τα μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποφευχθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον αναμένεται ότι 
θα αποτραπεί η πτώση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και η τυχόν καθαρή 
απώλεια βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
σύμβασης και τους στόχους και τις δράσεις 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020.

Or. fr

Τροπολογία 66
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9



AM\936912EL.doc 11/75 PE510.694v01-00

EL

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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 67
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Τροπολογία 68
Victor Boştinaru
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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
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 
ήδη από τώρα.

Or. fr

Τροπολογία 69
Margrete Auken

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, 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 
εφαρμόζουν την οδηγία, κατ’ εξαίρεση, 
για έργα που έχουν ως αποκλειστικό 
σκοπό των αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, με την προϋπόθεση ότι 
διαβιβάζονται εγκαίρως οι κατάλληλες 
πληροφορίες που δικαιολογούν την 
επιλογή στην Επιτροπή και στο 
ενδιαφερόμενο κοινό, και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί τυχόν 
άλλες εφικτές εναλλακτικές λύσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της προσέγγισης του εισηγητή της γνωμοδότησης στην τροπολογία 5, η παρούσα 
τροπολογία αποσκοπεί στον περιορισμό των εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία σε 
συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι η 
εν λόγω διάταξη ενδέχεται να εφαρμοστεί σε ακραίες καταστάσεις που αφορούν την πολιτική 
προστασία και στις οποίες είναι σημαντική η έγκαιρη λήψη αποφάσεων, δεν θα ήταν ρεαλιστικό 
να υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής· σε αυτήν την περίπτωση, προτιμότερο 
θα ήταν να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά η κατάλληλη αιτιολόγηση της υπόθεσης και των 
επιλογών εκ των υστέρων.

Τροπολογία 70
Victor Boştinaru

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, 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 σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις αυστηρά καθορισμένες και
προσδιορισμένες.

Or. fr

Τροπολογία 71
Peter Jahr

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 

(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 
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και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Εν προκειμένω, η οδηγία λαμβάνει υπόψη 
τις διατάξεις της σύμβασης Espoo, η 
οποία, σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
έργων, υποχρεώνει τα συμμετέχοντα 
κράτη να ενημερώνουν και να 
συμβουλεύονται το ένα το άλλο. Σε τέτοια 
διασυνοριακά έργα, η Επιτροπή, εάν και 
εφόσον ενδείκνυται και είναι δυνατόν, 
διαδραματίζει πιο προορατικό και 
διευκολυντικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 72
Philippe Boulland

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.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 73
Daniël van der Stoep

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, μπορούν 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.

Or. nl

Τροπολογία 74
Victor Boştinaru

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 

(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 
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διευκρινισθεί το περιεχόμενο της 
απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι 
σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο 
της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

Or. fr

Τροπολογία 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

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, να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες 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.

Or. en

Τροπολογία 76
Adina-Ioana Vălean

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εξέταση εναλλακτικών έργων από τον κύριο έργου στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής έκθεσης ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του φόρτου για τον κύριο 
έργου. Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός των εναλλακτικών λύσεων με τις μικρότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον απαιτεί προσεκτική και χρονοβόρα εξέταση έργων τα οποία δεν έχουν 
προγραμματιστεί και για τα οποία δεν ζητείται έγκριση.

Τροπολογία 77
Philippe Boulland

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·

Or. fr

Τροπολογία 78
Victor Boştinaru
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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 του συνόλου των εύλογων 
εναλλακτικών λύσεων υποκατάστασης 
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.

Or. fr

Τροπολογία 79
Daniël van der Stoep

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 μπορεί 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.

Or. nl
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Τροπολογία 80
Nikolaos Chountis

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. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η υποχρεωτική συμπερίληψη των εναλλακτικών έργων στην 
περιβαλλοντική έκθεση.

Τροπολογία 81
Nikolaos Chountis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για να διασφαλιστεί η πληρότητα, η 
επαρκής ποιότητα και η ανεξαρτησία των 
περιβαλλοντικών εκθέσεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι οι εκθέσεις αυτές 
καταρτίζονται από ανεξάρτητους, 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες με επιστημονικά 
αντικειμενικό τρόπο και με πλήρη 
ανεξαρτησία από τον κύριο έργου και τις 
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αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός 
των εμπειρογνωμόνων και να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιρροή.

Τροπολογία 82
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

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, δύναται να 
αιτιολογεί η αρμόδια αρχή την απόφασή 
της για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης 
ενός έργου, και να επισημαίνει ότι έλαβε 
υπόψη της τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
και τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.

Or. nl

Τροπολογία 83
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

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 
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ενδιαφερόμενο κοινό και όλες τις 
πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε 
περίπτωση μη ορθής τήρησης αυτού του 
όρου, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο κοινό 
να διαθέτει μια δυνατότητα προσφυγής.

Or. fr

Τροπολογία 84
Nikolaos Chountis

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 αρνητικές 
συνέπειες, θα πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, ο κύριος του έργου είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
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Τροπολογία 85
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Η συμμετοχή του κοινού 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 
αποφάσεις αυτές, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 7 του εισηγητή της γνωμοδότησης, η οποία περιλαμβάνει το 
στοιχείο ότι η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
πρώιμο στάδιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής και μια 
θετική συνεισφορά.

Τροπολογία 86
Daniël van der Stoep

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

(27) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ΄εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και προσήκουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Συμβούλιο.
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Συμβούλιο.

Or. nl

Τροπολογία 87
Philippe Boulland

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 
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.

(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 
Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 88
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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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 
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.

(28) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι να εξασφαλισθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος,
της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας 
ζωής, 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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη στην τροπολογία 9 του εισηγητή της γνωμοδότησης – η ποιότητας 
ζωής παρατίθεται μετά την ανθρώπινη υγεία στο λογική σειρά της απαρίθμησης στόχων.

Τροπολογία 89
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
2011/92/EE
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α, περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 
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τεχνικών κατασκευών, 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 τη εκμετάλλευση των πόρων του 
εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη νομολογία του ΔΕΚ, η διάταξη πρέπει να ορίζει ότι απαιτείται ΕΠΕ 
για εργασίες κατεδάφισης ή παροπλισμού, αλλά μόνο τη στιγμή κατά την οποία εξετάζεται η 
λήψη απόφασης για κατεδάφιση. Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται ήδη 
στο πλαίσιο της αρχικής ΕΠΕ για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής η υποχρέωση να 
παρέχονται στοιχεία σχετικά με μελλοντικό παροπλισμό ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί ή 
να μην πραγματοποιηθεί σε 30 χρόνια. Τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα ήταν διαθέσιμα σε τόσο 
πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 90
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(γ) «χορήγηση άδειας»: η απόφαση της 
αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών 
που επιτρέπει στον κύριο έργου να 
ξεκινήσει το έργο, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος έγκαιρης δικαστικής 
επανεξέτασης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να αποσαφηνίσει το αρχικό κείμενο της οδηγίας 2011/92/EE 
όσον αφορά τη χορήγηση άδειας, εξασφαλίζοντας ότι για την έναρξη του έργου απαιτείται η 
έγκριση των αρμόδιων αρχών και να μη βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Τροπολογία 91
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
2011/92/EΕ
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:

Or. en

Τροπολογία 92
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
2011/92/EΕ
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«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.

«εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»: 
«εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»: 
νοείται η διαδικασία εκπόνησης 
περιβαλλοντικής έκθεσης για ένα δημόσιο 
ή ιδιωτικό έργο, από εμπειρογνώμονα 
ανεξάρτητο τόσο έναντι της αρμόδιας 
αρχής όσο και έναντι του κυρίου του 
έργου, διενέργειας υποχρεωτικών 
διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο 
κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές), με 
βάση την περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
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καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.»

Or. fr

Τροπολογία 93
Peter Jahr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«κοινές διαδικασίες»: κατά την κοινή 
διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις 
μιας ή περισσοτέρων αρχών, με την 
επιφύλαξη τυχόν διατάξεων άλλων 
σχετικών νομοθετημάτων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 94
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (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 αξιολογήσεων που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
αρχές. Ως απλούστευση νοείται επίσης η 
καθιέρωση κοινών κριτηρίων, η μείωση 
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των προθεσμιών για την υποβολή 
εκθέσεων και η ενίσχυση των 
αντικειμενικών και επιστημονικών 
αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 95
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ανεξάρτητος»: ικανός για 
τεχνική/επιστημονική αντικειμενικότητα, 
χωρίς επηρεασμό από κατευθύνσεις ή 
επιρροή εκ μέρους της αρμόδιας αρχής, 
του κυρίου του έργου και/ή των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται αποδεκτή η νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της τροπολογίας 13 του εισηγητή της 
γνωμοδότησης και γίνεται αναφορά σε εθνικές αρχές, με τη χρήση πιο γενικών όρων που 
μπορούν να καλύψουν καλύτερα τις διαφορετικές διοικητικές δομές των διαφόρων κρατών 
μελών, καθώς και στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι συχνά οι σχετικές 
αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτά τα επίπεδα.

Τροπολογία 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οπτικές επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση των ακτών.

Τροπολογία 97
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της τροπολογίας 17 του εισηγητή της γνωμοδότησης, και της τροπολογίας 1 της 
παρούσας δέσμης τροπολογιών, η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποτροπή τυχόν 
κατάχρησης των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την οδηγία για λόγους εθνικής άμυνας ή 
έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, στις πιθανές ακραίες καταστάσεις που 
αφορούν την πολιτική προστασία και στις οποίες είναι σημαντική η έγκαιρη λήψη αποφάσεων, 
είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί η δημόσια διαβούλευση. Αντ’ αυτού, θα ήταν επαρκής η 
προσέγγιση να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά εκ των υστέρων η κατάλληλη αιτιολόγηση της 
υπόθεσης και των επιλογών έναντι της Επιτροπής.

Τροπολογία 98
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της τροποποίησης και επέκτασης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής, συνιστάται η διαγραφή της παραγράφου 
4 στο άρθρο 2 του υφιστάμενου κειμένου της οδηγίας.
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Τροπολογία 99
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
2011/92/ΕΕ
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,
ενδέχεται να υποβάλλονται σε 
συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Τροπολογία 100
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 3. Έργα, περιλαμβανομένων εκείνων που 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το ίδιο κείμενο με την τροπολογία 19 του εισηγητή της γνωμοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης ότι πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των 
διαφόρων σχετικών νομοθετημάτων της Ένωσης. Περιλαμβάνει, όπως και η αρχική 
τροπολογία, αναφορά στις διασυνοριακές επιπτώσεις και την εφαρμογή της αυστηρότερης 
δυνατής νομοθεσίας.

Τροπολογία 101
Daniël van der Stoep

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

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 και την ανθρώπινη 
υγεία· 

Or. nl

Τροπολογία 102
Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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, τον αέρα·

Or. fr

Τροπολογία 103
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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, τον αέρα και το 
κλίμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων ενός έργου στην κλιματική αλλαγή 
συνεπάγεται σημαντικές δυσκολίες. Οι πιθανές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή πρέπει να 
αξιολογούνται σε συνολικότερο επίπεδο και όχι στο επίπεδο του μεμονωμένου έργου.

Τροπολογία 104
Peter Jahr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική (γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
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κληρονομιά και το φυσικό τοπίο· κληρονομιά και το φυσικό τοπίο σύμφωνα 
με το άρθρο 3 ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 105
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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) και γ) καθώς και στα αθροιστικά 
και διασυνοριακά αποτελέσματα αυτών 
των παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία 106
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) 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 κατά πόσο το 
έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10.
Ο κύριος έργου μπορεί να επιλέξει κατά 
πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα άμεσης υποβολής των έργων του παραρτήματος ΙΙ σε ΕΠΕ θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρόνου για τον κύριο έργου, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια.

Τροπολογία 107
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Η ακόλουθη παράγραφος 
προστίθεται μετά την παράγραφο 2:
"2a. Για τον καθορισμό των κατά την 
παράγραφο 2 τιμών κατωφλίου και 
κριτηρίων, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προσπαθήσουν να προσδιορίσουν 
ελάχιστες τιμές κατωφλίου που δεν θα 
αποκλείουν κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό 
έργο ικανό να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις."

Or. fr

Τροπολογία 108
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 4, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II,
με την εξαίρεση των έργων πού δεν 
καλύπτουν το 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 αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Τροπολογία 109
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Τροπολογία 110
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
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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.

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. Το αποτέλεσμα της εξέτασης 
πρέπει να δημοσιοποιείται, για δε το 
ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να 
προβλέπεται μια δυνατότητα προσφυγής.
Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων 
επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καθορίζεται στο παράρτημα III.

Or. fr

Τροπολογία 111
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
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 στη βάση της 
παραγράφου 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, ο προσδιορισμός 
αυτός δημοσιοποιείται. Σε άλλη 
περίπτωση, ο προσδιορισμός κατά την 
παράγραφο 2:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στα όρια δεν εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία και περιορίζει τη σαφήνεια της 
διάταξης. Είναι σαφέστερο να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν κριθεί απαραίτητη η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται. Θα πρέπει να 
αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις μεταξύ των διαδικασιών ελέγχου και οριοθέτησης του 
πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 112
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αναφέρει με ποιο τρόπο ελήφθησαν 
υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος III·

(α) αναφέρει ποια κριτήρια του 
παραρτήματος III ελήφθησαν υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 113
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται 
προκειμένου να αποφευχθούν, να 
προληφθούν και να μειωθούν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν 
αποφασίζεται ότι δεν χρειάζεται η 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

γ) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται 
προκειμένου να αποφευχθούν και να 
προληφθούν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, όταν αποφασίζεται ότι δεν 
χρειάζεται η διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα 
άρθρα 5 έως 10·

Or. fr
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Τροπολογία 114
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
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 κατά τρεις περαιτέρω μήνες
κατ’ ανώτατο όριο· στην περίπτωση αυτή, 
η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης της 
προθεσμίας και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Or. de

Τροπολογία 115
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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 

"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 



AM\936912EL.doc 41/75 PE510.694v01-00

EL

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.»

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 και των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Τροπολογία 116
Peter Jahr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση "1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
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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.»

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
στο προτεινόμενο έργο που έχουν 
εξεταστεί από τον κύριο έργου.
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στην 
περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο 
παράρτημα IV.»

Or. de

Τροπολογία 117
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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 

"1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου, 
απευθυνόμενος σε διαπιστευμένο 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
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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.»

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.»

Or. fr

Τροπολογία 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

"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 
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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.»

περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου,
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 
περίπτωση, 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.»

Or. en

Τροπολογία 119
Adina-Ioana Vălean

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Τροπολογία 120
Peter Jahr

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

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 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, 
εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τον 
φορέα εκμετάλλευσης. Προσδιορίζει 
ιδίως:

Or. de

Τροπολογία 121
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 122
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) τις απαιτούμενες εναλλακτικές λύσεις 
στο προτεινόμενο έργο που έχουν 
εξεταστεί από τον κύριο έργου

Or. de

Τροπολογία 123
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

(δ) τις εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
λύσης αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το ίδιο κείμενο με την τροπολογία 27 του εισηγητή της γνωμοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης ότι η μελέτη του σεναρίου αναφοράς (την πιθανή 
εξέλιξη του υπό εξέταση περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το έργο) πρέπει 
να συμπεριληφθεί ως εναλλακτική λύση, προκειμένου να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον 
προσδιορισμό των αναμενόμενων επιπτώσεων του έργου.

Τροπολογία 124
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
 2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 125
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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 οφείλει να μεριμνήσει ότι 
η έκθεση εκπονήθηκε ή επαληθεύθηκε εκ 
μέρους 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 
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από την αρμόδια αρχή.

Or. fr

Τροπολογία 126
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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 ανεξάρτητων
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. en

Αιτιολόγηση

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Τροπολογία 127
Adina-Ioana Vălean

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



AM\936912EL.doc 49/75 PE510.694v01-00

EL

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 
ζητήσει την εκπόνηση της 
περιβαλλοντικής έκθεσης από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να ζητούνται οι υπηρεσίες εξωτερικού αρμόδιου εμπειρογνώμονα για όλες τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες δημιουργεί σημαντικά προβλήματα: θα αποτρέψει τις μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις από το να διατηρούν τους απαιτούμενους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες 
και θα οδηγήσει τις μικρές επιχειρήσεις σε οικονομικό μαρασμό. Εκφράζονται φόβοι ότι η 
διαθεσιμότητα «αρμόδιων εμπειρογνωμόνων» σε ορισμένες χώρες και/ή στον κλάδο των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών απλώς δεν θα επαρκεί για ορισμένα ζητήματα. Ο «ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας» είναι ένα αρμόδιο πρόσωπο/φορέας, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το υπό 
εξέταση έργο και τις διοικητικές ιεραρχίες των οποίων το έργο ελέγχεται.

Τροπολογία 128
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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

Or. en

Τροπολογία 129
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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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 εμπειρογνώμονες 
επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στον 
προσδιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί 
τους ίδιους εμπειρογνώμονες να 
εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 130
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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 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.

Or. en

Τροπολογία 131
Victor Boştinaru

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

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

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να επαληθεύει την 
ανεξαρτησία αυτών των 
εμπειρογνωμόνων και τη σωστή 
διενέργεια της διαδικασίας επιλογής.

Or. fr

Τροπολογία 132
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
2012/0297
Άρθρα 7 και 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
7:

(β) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 7 και 8:

Or. en

Τροπολογία 133
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 134
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
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 κατά επιπλέον 30 ημέρες
κατ’ ανώτατο όριο· στην περίπτωση αυτή, 
η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης.»

Or. de
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Τροπολογία 135
Heinz K. Becker

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
συγκεκριμένου έργου το οποίο βρίσκεται 
σε εξέλιξη και υπόκειται σε υποχρέωση 
υποβολής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που 
είναι συνήθως αρμόδιες για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία είναι διαθέσιμα στο 
κοινό ανά πάσα στιγμή, καθώς και την 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα είναι πιο εύκολο για το κοινό να απευθύνεται στις αρχές, μεταξύ άλλων 
προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με την τυχόν απαίτηση να υποβληθεί ένα πιθανό 
έργο σε διαδικασία ΕΠΕ, ακόμη και πριν ληφθεί απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 5 έως 10 της παρούσας οδηγίας. Η δυνατότητα αυτή θα οδηγήσει στη συνεχή 
ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού και θα μπορούσε τελικά να αποτρέψει το φαινόμενο να 
μην υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ έργα τα οποία υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 136
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Για μια πραγματική συμμετοχή του 
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ενδιαφερόμενου κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, η 
αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
αποδεικνύουν ότι λαμβάνουν υπόψη τις 
επισημάνσεις και απόψεις του κοινού. 
Μια πραγματική συζήτηση πρέπει να 
γίνει και η αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις 
ερωτήσεις του ενδιαφερόμενου κοινού.

Or. fr

Τροπολογία 137
Victor Boştinaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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 σχολίων, γνωμοδοτήσεων, 
ερωτήσεων και απαντήσεων που 
εστάλησαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Or. fr

Τροπολογία 138
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για έργα που μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές διασυνοριακές αρνητικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή πληροφορεί 
εάν δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια που 
παρέλαβε από τα ενδιαφερόμενα κράτη 

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

διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

Or. fr

Τροπολογία 139
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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 
αντιστάθμισής τους.

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 
αντιστάθμισής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αναφορά των δυνατοτήτων των αρμόδιων αρχών έπειτα από εκτίμηση η οποία 
διαπιστώνει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αξίζει να συμπεριληφθεί, 
μεταξύ των υφιστάμενων δυνατοτήτων, και η δυνατότητα των αρχών να αρνηθούν να 
συναινέσουν στο έργο.
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Τροπολογία 140
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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, κατά 
περίπτωση, 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 δυσμενείς 
επιπτώσεις και/ή καθαρή απώλεια 
βιοποικιλότητας και να προωθηθούν 
διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 141
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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 
συμπεράσματα της παρακολούθησης 
αυτής υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή. 
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Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 142
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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 
συμπεράσματα της παρακολούθησης 
κατά τα στάδια της κατασκευής και της 
λειτουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή και διαδίδονται ενεργά σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το ίδιο κείμενο με την τροπολογία 33 του εισηγητή της γνωμοδότησης, με την 
προσθήκη ωστόσο της διευκρίνησης ότι η παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά 
τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας, και ότι, αφότου η αρμόδια αρχή συλλέξει τα 
δεδομένα, πρέπει να εξασφαλίσει τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τη διάταξη της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 143
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι 
υπάρχουν σημαντικές απρόβλεπτες 
αρνητικές συνέπειες, ο κύριος του έργου 
είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε 
διορθωτικές ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 144
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι 
υπάρχουν απρόβλεπτες αρνητικές 
συνέπειες, ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωμένος να προβαίνει σε 
διορθωτικές ενέργειες. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας σε περιπτώσεις στις οποίες οι 
κύριοι έργου, οι τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες και/ή οι εθνικοί 
εμπειρογνώμονες μπορεί να υπόκεινται σε 
ποινές και/ή κυρώσεις εάν οι 
απρόβλεπτες αρνητικές 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 αρχές, οι οποίες 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το ίδιο κείμενο με την τροπολογία 34 του εισηγητή της γνωμοδότησης, με έμφαση 
στην ανάγκη να προσδιορίζονται κατάλληλα οι τυχόν ευθύνες βάσει της εθνικής νομοθεσίας και 
να εφαρμόζονται σωστά.

Τροπολογία 145
Peter Jahr

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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 κατά τρεις περαιτέρω μήνες
κατ’ ανώτατο όριο· στην περίπτωση αυτή, 
η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης της 
προθεσμίας και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Or. de

Τροπολογία 146
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 

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

δυνατό και σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες, και σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία λήψης απόφασης. Η 
αρμόδια αρχή ή αρχές θέτουν στη διάθεση 
του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση αδείας, καθώς και τυχόν ενέργειες 
που προκύπτουν από αυτήν, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη μικρότερη δυνατή 
καθυστέρηση, καθώς κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον τόσο των κυρίων έργου όσο και του 
κοινού. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να υπάρχει σαφές μέγιστο χρονικό όριο για το 
ενημερωτικό μέρος της διαδικασίας.

Τροπολογία 147
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου 
κοινού να κινήσει νομικές διαδικασίες 
δυνάμει του άρθρου 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με το 
δικαίωμά του να εγείρει νομική αμφισβήτηση σύμφωνα με το υφιστάμενο άρθρο 11 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, και ότι παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία 148
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να 
μπορεί να αμφισβητήσει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, το δε 
κράτος μέλος οφείλει να μεριμνήσει να 
υπάρχει πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης που 
ελήφθη· 

Or. fr

Τροπολογία 149
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη δεν είναι σαφής και δεν μπορούν να προσδιοριστούν κατάλληλα ούτε το νόημα ούτε 
οι συνέπειές της. Εάν αποσκοπεί στην αποκάλυψη των πληροφοριών πριν από την ανακοίνωση 
της τελικής απόφασης στον κύριο έργου, τότε η διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Μια τέτοια 
διάταξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για αθέμιτους σκοπούς.
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Τροπολογία 150
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
2011/92/ΕΕ 
Άρθρο 9 α – παράγραφοι 3 α και β (νέες)

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, ακόμα και να ζητήσει τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με 
την απόφαση χορήγησης της άδειας, 
θέτοντας σε κίνηση τις νομικές 
διαδικασίες εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία 
και εντός μέγιστης προθεσμίας τριών 
μηνών αφότου δημοσιοποιηθεί δεόντως η 
επίσημη έκδοση της απόφασης της 
αρμόδιας αρχής.
5. Η αρμόδια αρχή ή αρχές εξασφαλίζουν 
ότι τα έργα στα οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια δεν ξεκινούν πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας για νομική αμφισβήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 είναι κατ’ ουσία η προτεινόμενη από τον εισηγητή της γνωμοδότησης 
τροπολογία 37 με ελαφρές τροποποιήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση της διαδικασίας με την 
εθνική νομοθεσία και την υποχρέωση των αρχών να δημοσιοποιούν κατάλληλα τις αποφάσεις 
τους. Η παράγραφος 5 προκύπτει από την αιτιολόγηση του εισηγητή και αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ότι, ακόμη και αν έχει ήδη χορηγηθεί άδεια, τα έργα δεν θα ξεκινούν πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας για νομική αμφισβήτηση.

Τροπολογία 151
Heinz K. Becker

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη παρέχει μια ισχυρότερη εγγύηση για την αντικειμενικότητα και την 
αμεροληψία των οικείων αρχών, και αποτελεί ένα δίδαγμα που πρέπει να αντληθεί από την 
ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 14ης 
Μαΐου 2012, σχετικά με την επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή ορθώς υποστήριξε ότι δεν είχε καμία νομική βάση για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών των πολιτών και του Διαμεσολαβητή σχετικά με μια προφανή σύγκρουση 
συμφερόντων της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 152
Margrete Auken

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποια 
φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις, 
παρέχοντας τη δυνατότητα 
αμφισβήτησης της ουσιαστικής και 
διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, 



PE510.694v01-00 64/75 AM\936912EL.doc

EL

πράξεων ή παραλείψεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του 
μηχανισμού των ασφαλιστικών μέτρων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ επέκταση του αρχικού κειμένου της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, είναι σημαντικό να παρέχονται 
στο κοινό οι μέγιστες εγγυήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητας των 
διοικητικών αποφάσεων –τόσο για ουσιαστικούς όσο και για διαδικαστικούς λόγους– πριν από 
την έναρξη του έργου. Ο μηχανισμός των ασφαλιστικών μέτρων αποτελεί μία από αυτές τις
εγγυήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται περιβαλλοντική ζημία πριν από 
την επικύρωση της νομιμότητας της απόφασης από τα δικαστήρια.

Τροπολογία 153
Peter Jahr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
(a) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
6:
"(6) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ότι η παραβίαση των διαδικαστικών και 
τυπικών προϋποθέσεων δεν επηρεάζει τη 
νομιμότητα της άδειας, όταν η σχετική 
απόφαση πιθανότατα δεν θα ήταν 
διαφορετική σε περίπτωση που δεν είχε 
υπάρξει παραβίαση. Αυτό ισχύει 
ιδιαιτέρως στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν μεμονωμένα πρόσωπα ή αρχές 
δεν συμμετέχουν στη λήψη απόφασης, 
παρότι η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
συμμετοχή των εν λόγω αρχών ή του 
κοινού, αλλά τα αντίστοιχα συμφέροντα 
δεν είναι σημαντικά ή λαμβάνονται 
υπόψη στην απόφαση,
β) όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται 
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στο άρθρο 9 παράγραφος 1 είναι ελλιπείς, 
ή
γ) όταν ανακοίνωση που προβλέπεται από 
την παρούσα οδηγία δεν 
πραγματοποιείται σωστά, αλλά παρόλα 
αυτά επιτυγχάνεται ο στόχος που 
επιδιώκεται με την ανακοίνωση.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν, 
στο πλαίσιο των εσωτερικών τους 
διατάξεων, την απαίτηση ύπαρξης 
παράβασης 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 πραγματοποιηθεί εσφαλμένα 
μπορούν να διορθωθούν ακόμη και μετά 
την έκδοση της απόφασης, εφόσον η 
διαδικαστική παράβαση δεν είναι σοβαρή 
και δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά του έργου. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση 
διόρθωσης σταδίων της διαδικασίας που 
έχουν πραγματοποιηθεί εσφαλμένα, οι 
αρμόδιες αρχές προβαίνουν εκ νέου στη 
λήψη απόφασης χωρίς να προδικάζεται 
το αποτέλεσμα.» 

Or. de

Τροπολογία 154
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η οδηγία ΕΠΕ, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, καθιστούσε τα κριτήρια 
οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής (όπως ορίζονται στα παραρτήματα IIα, III και IV) 
υποχρεωτικά και ενιαία, τότε η ανάθεση αρμοδιότητας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
στην Επιτροπή (άρθρο 12α) δεν θα ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την τροποποίηση των εν 
λόγω παραρτημάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κριτήρια θα αποτελούσαν ουσιώδες 
μέρος της οδηγίας και θα έπρεπε να τροποποιούνται μόνο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Είτε θα πρέπει να επανεξεταστεί η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων είτε θα 
πρέπει τα κριτήρια των παραρτημάτων να καταστούν απλώς ενδεικτικά.

Τροπολογία 155
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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

παραρτήματος II της οδηγίας 2011/92/ΕΕ )

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης της εν λόγω δραστηριότητας, με ρυπογόνες επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό και 
τον αέρα, τα έργα που σχετίζονται με αυτήν θα πρέπει να συνεπάγονται εξ ορισμού εκτίμηση 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και συνεπώς να συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας.

Τροπολογία 156
Roger Helmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 
στην παράγραφο 2 στοιχείο δ του 
παραρτήματος ΙΙ:
«(iv) γεωτρήσεις για την έρευνα και 
αξιολόγηση πετρελαίου και/ή φυσικού 
αερίου παγιδευμένου σε βραχώδεις 
σχηματισμούς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι δυνατή η έρευνα για σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, οι 
γεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να υπόκεινται μόνο σε ρύθμιση δυνάμει του 
παραρτήματος ΙΙ. Η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου εμπίπτει φυσικά στο 
υφιστάμενο παράρτημα Ι άρθρο 14 «Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου για εμπορικούς 
σκοπούς, όπου η εξορυσσόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 500 τόνους ημερησίως όσον αφορά 
το πετρέλαιο και 500.000 m3 ημερησίως όσον αφορά το φυσικό αέριο.»

Τροπολογία 157
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 
στην παράγραφο 2 στοιχείο δ του 
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παραρτήματος ΙΙ:
«(iv) έρευνα πετρελαίου και/ή φυσικού 
αερίου παγιδευμένου σε σχιστολιθικά 
στρώματα ή άλλους ιζηματογενείς 
βραχώδεις σχηματισμούς με παρόμοια 
χαμηλή ή με χαμηλότερη διαπερατότητα 
και απορροφητικότητα,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙ αποσαφηνίζει την 
υποχρέωση συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων έρευνας για σχιστολιθικό φυσικό αέριο με το 
«Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ για έργα που σχετίζονται 
με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των μη συμβατικών υδρογονανθράκων» της Επιτροπής 
(Δεκέμβριος 2011). Παρέχει επίσης συγκεκριμένη νομική απάντηση στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011/2309, του Νοεμβρίου του 2012, με το οποίο το ΕΚ ζήτησε οι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών να έχουν στη διάθεσή τους πιο ακριβή, ενημερωμένα 
και περιεκτικά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, κάτι το οποίο 
θα είναι δυνατόν μόνο εάν επιτρέπονται οι δραστηριότητες έρευνας για σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο.

Τροπολογία 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 159
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 1
2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα II A – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 160
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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·

Or. en

Τροπολογία 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
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Οδηγία 2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα ΙΙΙ – 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
(ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθμιση και 
κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

(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
(ποσότητα και ποιότητα), καθώς και τα 
υπόγεια ύδατα κατά περίπτωση, τον αέρα 
και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή 
ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση 
και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

Or. en

Τροπολογία 162
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 163
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ορεινές και δασικές περιοχές· διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 164
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα III - παράγραφος 2 - στοιχείο γ - στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα ΙΙΙ –παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 166
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/ΕΕ 
Παράρτημα ΙΙΙ –παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο viii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) σεισμογενείς περιοχές ή περιοχές με 
υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
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 και γης κατά τα στάδια 
κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς 
και κατεδάφισης κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 168
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/UE
Παράρτημα IV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, 
χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη 
μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά 
του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των 

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

εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 169
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
2011/92/UE
Παράρτημα IV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 
από το προτεινόμενο έργο.
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και την ανθεκτικότητα των παραγόντων 
αυτών στους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.

Or. fr


