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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ) απαιτεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
έργα τα οποία είναι πιθανό να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πριν από την 
αδειοδότησή τους.
Παρά το γεγονός ότι έχει τροποποιηθεί πολλές φορές από την έγκρισή της το 1985, η οδηγία 
δεν έχει αλλάξει σημαντικά ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες αλλαγές στο πολιτικό, 
νομικό και τεχνικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διευρύνθηκε και ταυτόχρονα μεγάλωσε το πεδίο και η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών 
θεμάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως επίσης και ο αριθμός των σημαντικών 
έργων υποδομής σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. διασυνοριακά έργα στον τομέα της ενέργειας ή των 
μεταφορών). Για να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές η πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας 
φέρνει νέες σημαντικές επικαιροποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ελλείψεις στη διαδικασία ελέγχου, την ποιότητα και την ανάλυση της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τους κινδύνους ανακολουθιών εντός της διαδικασίας 
εκτίμησης. Τέλος, αφήνει τη δυνατότητα μη εφαρμογής της οδηγίας σε έργα τα οποία έχουν 
ως μοναδικό σκοπό την εθνική άμυνα ή την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τις αλλαγές στην οδηγία που προτείνονται από την 
Επιτροπή επειδή πιστεύει ότι, λόγω της διασυνοριακής φύσεως των περιβαλλοντικών 
θεμάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή, κίνδυνοι φυσικών καταστροφών) και ορισμένων από τα 
έργα, απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και να υπάρξει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με μεμονωμένες εθνικές 
δράσεις. Παρόλα ταύτα, θεωρεί ότι ορισμένες πτυχές της οδηγίας θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν περαιτέρω με μερικές ήσσονες προσαρμογές. Αυτές περιλαμβάνουν την 
υπογράμμιση της επίπτωσης που μπορεί να έχει η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων 
στην προστασία της ιστορικής κληρονομιάς ή στον τουρισμό, καθώς και την αναγνώριση της 
ειδικής φύσεως των διασυνοριακών έργων, που είναι τόσο απαραίτητα για την ευρωπαϊκή 
πολιτική στον τομέα των μεταφορών, σε σχέση με έργα τα οποία έχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις. Κατά την άποψή του, πραγματοποιώντας μόνο αυτή τη διάκριση είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί μέγιστος συντονισμός των δράσεων, με σκοπό να τηρηθούν συχνά 
αυστηρότερες προθεσμίες και προσδοκίες από πολυάριθμους ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς 
φορείς. Τέλος, για να καταστεί το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο πιο συνεκτικό, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες ήσσονες ευθυγραμμίσεις με τη νομοθεσία των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα ΔΕΔ-Μ.

Οι εν λόγω απόψεις αντανακλώνται στις ακόλουθες τροπολογίες:
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι 
τα έργα εκτελούνται σύμφωνα με τους 
συναφείς ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες και διαδικασίες, ιδίως με την 
ενωσιακή νομοθεσία που αφορά το 
περιβάλλον, την προστασία του κλίματος, 
την ασφάλεια και την προστασία, τον 
ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, τις 
δημόσιες συμβάσεις, τη δημόσια υγεία 
και την προσβασιμότητα.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Για τα διασυνοριακά έργα, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη και οι γειτονικές 
χώρες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές 
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συνεργάζονται με σκοπό να παράσχουν 
από κοινού ολοκληρωμένη και συνεκτική 
εκτίμηση των διασυνοριακών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε μία 
πρώιμη φάση του σχεδιασμού, σύμφωνα 
με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία 
για τη συγχρηματοδότηση. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α)  Ένας από τους στόχους της 
Σύμβασης του Aarhus, την οποία η ΕΕ 
έχει κυρώσει και έχει μεταφέρει στη 
νομοθεσία της, είναι να εξασφαλισθεί το 
δικαίωμα του κοινού να συμμετέχει στη 
λήψη αποφάσεων σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής ενώσεων, οργανώσεων και 
ομάδων, και ειδικότερα μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που προάγουν την 
περιβαλλοντική προστασία, πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύεται. Πρέπει επίσης να 
ενισχυθούν στοιχεία αυτής της οδηγίας 
στα διασυνοριακά έργα μεταφορών, με τη 
χρήση των υφιστάμενων υποδομών για 
την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και 
εργαλείων με στόχο την εξακρίβωση του 
δυνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α)  Τα κράτη μέλη και άλλοι φορείς 
προώθησης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
οι εκτιμήσεις διασυνοριακών έργων 
διεξάγονται αποτελεσματικά και ότι 
αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «διασυνοριακό τμήμα»: τμήμα το 
οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους 
εγγύτερους αστικούς κόμβους 
εκατέρωθεν των συνόρων δύο κρατών 
μελών ή μεταξύ ενός κράτους μέλους και 
μιας γειτονικής χώρας

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η παρούσα οδηγία συνεπέστερη προς τη σύμβαση Espoo και τον νέο κανονισμό 
ΔΕΔ-Μ, χρειάζονται ίδια διατύπωση και ορισμοί.

Τροπολογία6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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, ή προστασίας της 
ιστορικής κληρονομιάς όπως 
χαρακτηρίζεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους, εφόσον κρίνουν ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η ιστορική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό τμήμα της συλλογικής ταυτότητας και, για τον λόγο 
αυτό, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία της.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Αιτιολόγηση

Στα έργα ΔΕΔ-Μ, οι κύριοι διάδρομοι περιλαμβάνουν βασικά διασυνοριακά έργα στα οποία η 
ΕΠΕ πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά και να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία 8
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) στη γη, το έδαφος, τα ύδατα και τον 
αέρα·

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 3, στοιχείο εa (νέο))

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1 - παράγραφος 3)

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β)  στον τουρισμό, όταν η τουριστική 
δραστηριότητα έχει σημαντική επίδραση 
στην τοπική και περιφερειακή οικονομία·

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση ορισμένων έργων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική 
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δραστηριότητα, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομία 
των κρατών μελών, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου η οικονομία ενός κράτους μέλους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Οδηγία 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,
τα οποία υποβάλλονται για εξέταση κατά 
περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, 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.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

ε) τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 τα οποία ενδέχεται να θιγούν 
ιδιαίτερα,

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός και το επίπεδο των λεπτομερειών όσον αφορά τις πληροφορίες στην περιβαλλοντική 
έκθεση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
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Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5 α 
(νέο): 
(5α)  Για τα διασυνοριακά έργα, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη και οι γειτονικές 
χώρες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με σκοπό 
να παράσχουν από κοινού μία 
ολοκληρωμένη και συνεκτική εκτίμηση 
των διασυνοριακών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε μία πρώιμη φάση του 
σχεδιασμού, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
ενωσιακή νομοθεσία για τη 
συγχρηματοδότηση. 
Στην περίπτωση των έργων μεταφορών 
του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ο 
δυνητικός αντίκτυπος στο δίκτυο Natura 
2000 εντοπίζεται με τη χρήση του 
συστήματος TENtec της Επιτροπής και 
του λογισμικού Natura 2000 καθώς και 
με άλλους εναλλακτικούς τρόπους.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση έργων υποδομών μεταφορών, πρέπει να γίνεται κοινή χρήση των εργαλείων 
τεχνολογίας των πληροφοριών ΔΕΔ-Μεταφορών και Natura 2000 προς αποφυγή πιθανών 
προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των διασυνοριακών 
έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα 
των μεταφορών που περιλαμβάνονται σε 
έναν από τους διαδρόμους που ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι του κανονισμού για τη 
σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη», τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στον συντονισμό του έργου 
των δημόσιων διαβουλεύσεων. Ο 
συντονιστής εξασφαλίζει ότι 
πραγματοποιείται εκτεταμένη διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διάρκεια του  
σχεδιασμού νέων υποδομών. Σε κάθε 
περίπτωση, ο συντονιστής μπορεί να 
προτείνει τρόπους για την ισόρροπη 
ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου 
διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσοι συντονίζουν τους διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν 
προβλήματα, λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 
διασυνοριακά έργα.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και
οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει των
άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 

Στα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και
στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται
βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 δίδεται η 
δέουσα σημασία στο πλαίσιο της 
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άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση 
χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

διαδικασίας χορήγησης άδειας. Προς τον 
σκοπό αυτό, η απόφαση χορήγησης άδειας 
περιέχει τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 8 της σύμβασης του Aarhus επιβάλλει να δίδεται "η δέουσα σημασία" 
στο αποτέλεσμα της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού: η λιγότερο αυστηρή διατύπωση της 
ισχύουσας οδηγίας, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή «λαμβάνει υπόψη» τη διαδικασία 
συμμετοχής του κοινού δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της σύμβασης του Aarhus.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σύνοψη των θεμάτων που εθίγησαν
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Αιτιολόγηση

Οι υποπαράγραφοι (γ) και (δ) θα παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στον κύριο έργου και 
το κοινό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου (στην οποία προέβη ο κύριος έργου), οι απαντήσεις της διαβούλευσης και άλλα 
σχετικά ζητήματα οδήγησαν την αρμόδια αρχή στην απόφασή της.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
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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.

παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και 
στο στάδιο 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 να προωθηθούν 
διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της 
λειτουργίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά την εκτέλεση των έργων μεταφορών.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
συμπεράσματα αυτά υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας και 
ότι τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1, 
όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 9.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, σχετικά με τη 
συγκεκριμενοποίηση και όχι τη 
συμπλήρωση των κριτηρίων 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.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 12 β – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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].

Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από την [παρακαλείται 
η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο 
εννέα μήνες πριν από το πέρας της 
πενταετίας. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί 
σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα II α – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί και ο αέρας ως φυσικός πόρος.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 
υδρομορφολογικές αλλαγές·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί και ο αέρας ως φυσικός πόρος.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη φύση των επιπτώσεων· τη φύση των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας·
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