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κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Andrea Zanoni A7-0277/2013 

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

 

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

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρµόνισε τις 
αρχές περιβαλλοντικής εκτίµησης έργων 

µε την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων 
(για τον τύπο των έργων που πρέπει να 

υποβάλλονται σε εκτίµηση, τις κύριες 

υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το 

περιεχόµενο της εκτίµησης και τη 

συµµετοχή των αρµοδίων αρχών και του 

κοινού), και συµβάλλει στην υψηλή 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας. 

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρµόνισε τις 
αρχές περιβαλλοντικής εκτίµησης έργων 

µε την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων 
(για τον τύπο των έργων που πρέπει να 

υποβάλλονται σε εκτίµηση, τις κύριες 

υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το 

περιεχόµενο της εκτίµησης και τη 

συµµετοχή των αρµοδίων αρχών και του 

κοινού), και συµβάλλει στην υψηλή 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας. Τα κράτη µέλη 
µπορούν να ορίζουν αυστηρότερους 
κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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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, να ευθυγραµµιστεί η 
διαδικασία µε τις αρχές της έξυπνης 
νοµοθεσίας 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. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
διοικητικές διαδικασίες κατέστησαν 
υπερβολικά πολύπλοκες και 
παρατεταµένες, προκαλώντας 
καθυστερήσεις και δηµιουργώντας 
πρόσθετους κινδύνους για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Ως προς αυτό, η 
απλούστευση και η εναρµόνιση των 
διαδικασιών θα πρέπει να είναι ένας από 
τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Η 
καταλληλότητα της δηµιουργίας ενός 
ειδικού γραφείου πρέπει να ληφθεί υπόψη 
έτσι ώστε να επιτρέπεται συντονισµένη 
αξιολόγηση ή κοινές διαδικασίες όταν 
απαιτούνται πολλές εκτιµήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), για 
παράδειγµα σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών έργων, καθώς και για να 
οριστούν πιο συγκεκριµένα κριτήρια για 
υποχρεωτικές αξιολογήσεις. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Προκειµένου να εξασφαλιστεί 
εναρµονισµένη εφαρµογή και ισότιµη 
προστασία του περιβάλλοντος σε 



 

 

 PE515.950/ 3 

 EL 

ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα 
πρέπει, αναλαµβάνοντας τον ρόλο της ως 
θεµατοφύλακα των Συνθηκών, να 
εξασφαλίσει ποιοτική και διαδικαστική 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 
αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση και 
συµµετοχή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Για έργα που θα µπορούσαν να έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, τα ενδιαφερόµενα κράτη 
µέλη συστήνουν, σε βάση ισοµερούς 
εκπροσώπησης, κοινό γραφείο επαφής 
που είναι αρµόδιο για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Για την τελική χορήγηση 
αδείας υλοποίησης ενός έργου είναι 
απαραίτητη η συγκατάθεση όλων των 
ενδιαφεροµένων κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) Η οδηγία 2011/92/ΕΕ πρέπει επίσης 
να αναθεωρηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει τη βελτιωµένη προστασία 
του περιβάλλοντος, την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη 
στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης στην 
Ευρώπη. Προς τούτο, είναι αναγκαία η 
απλούστευση και εναρµόνιση των 
προβλεπόµενων διαδικασιών. 
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Τροπολογία  6 

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, 
η χρήση της γης, η κλιµατική αλλαγή και 
οι κίνδυνοι φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών, έχουν αποκτήσει 

µεγαλύτερη σηµασία για τη χάραξη 

πολιτικής. Θα πρέπει εποµένως να 
αποτελούν σηµαντικά στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίµησης και λήψης 

αποφάσεων για κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό 
έργο το οποίο ενδέχεται να έχει 
σηµαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, 
ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδοµής 
και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
κατάλογο κριτηρίων και ενδείξεων, όσον 
αφορά και τις οπτικές επιπτώσεις, µε 
σκοπό την καλύτερη εφαρµογή της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε τη 
διατήρηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς η 
Επιτροπή δεν έχει ορίσει κατευθυντήριες 
γραµµές για την εφαρµογή της εν λόγω 
οδηγίας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η διατύπωση του ισχυρισµού ότι 
είναι αναγκαίο να λαµβάνονται 
περισσότερο υπόψη περιβαλλοντικά 
κριτήρια σε όλα τα έργα θα µπορούσε 
επίσης να αποδειχθεί αντιπαραγωγική εάν 
εντείνει την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών και εάν επιµηκύνει τις 
προθεσµίες έγκρισης και επικύρωσης της 
κάθε φάσης. Τούτο θα µπορούσε να 
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αυξήσει το κόστος και να αποτελέσει 
ακόµη και απειλή για το περιβάλλον εξ 
αιτίας της πολύ µεγάλης διάρκειας ενός 
εργοταξίου.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  9 

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. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η προστασία και η προαγωγή της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού 

(11) Η προστασία και η προαγωγή της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού 
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τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της πολιτιστικής πολυµορφίας που η 

Ένωση έχει δεσµευθεί να σέβεται και να 

προάγει σύµφωνα µε το άρθρο167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισµούς και 

αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές 

συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 

την προστασία της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για το Φυσικό Τοπίο και τη 
Σύµβαση-πλαίσιο για την Αξία της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την 

Κοινωνία. 

τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της πολιτιστικής πολυµορφίας που η 

Ένωση έχει δεσµευθεί να σέβεται και να 

προάγει σύµφωνα µε το άρθρο 167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισµούς και 

αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές 

συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 

την προστασία της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για το Φυσικό Τοπίο, τη 
Σύµβαση-πλαίσιο για την Αξία της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την 

Κοινωνία και τη ∆ιεθνή Σύσταση για τη 
∆ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των 
Ιστορικών Περιοχών, που εκδόθηκε στο 
Ναϊρόµπι το 1976 από την UNESCO. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Οι οπτικές επιπτώσεις αποτελούν 
ουσιαστικό κριτήριο της εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον 
αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, των φυσικών 
τοπίων και των αστικών περιοχών· ως εκ 
τούτου, και το εν λόγω κριτήριο πρέπει να 
εφαρµόζεται κατά τη διενέργεια των 
εκτιµήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Το κριτήριο των οπτικών επιπτώσεων προβλέπεται ήδη στις νοµοθεσίες ορισµένων κρατών 

µελών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Κατά την εφαρµογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 

εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ειδικά για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να 
δηµιουργηθεί έξυπνη και βιώσιµη χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη, σύµφωνα µε τους 

στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής µε τίτλο «Ευρώπη 2020 – 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη». 

(12) Κατά την εφαρµογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 

εξασφαλισθεί έξυπνη και βιώσιµη χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη, σύµφωνα µε τους 

στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής µε τίτλο «Ευρώπη 2020 – 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη». 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση του κειµένου. Η εξασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ αποτελεί πάντοτε ένα θετικό βήµα, ωστόσο 

δεν πρέπει ποτέ να έχει προτεραιότητα έναντι των περιβαλλοντικών κριτηρίων ενός έργου. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Προκειµένου να ενισχυθεί η 
δηµόσια πρόσβαση και η διαφάνεια, θα 
πρέπει να καταστεί διαθέσιµη, σε κάθε 
κράτος µέλος, µια κεντρική διαδικτυακή 
πύλη που θα παρέχει έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες σε σχέση µε 
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Για τη µείωση του διοικητικού 
φόρτου, την απλούστευση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τον 
περιορισµό του κόστους των έργων, 
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για 
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την τυποποίηση των κριτηρίων σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση1 

µε σκοπό να στηριχθεί η εφαρµογή των 
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών (BAT-
Best Available Technologies), να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί το ενδεχόµενο διαφορετικής 
ερµηνείας των προτύπων. 

 _______________ 

 
1 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12γ) Επιδιώκοντας πάντοτε την 
περαιτέρω απλούστευση και τη 
διευκόλυνση του έργου των αρµόδιων 
αρχών, καθορίζονται καθοδηγητικά 
κριτήρια µε βάση τα χαρακτηριστικά των 
διαφόρων τοµέων οικονοµικής ή 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. Το εν 
λόγω µέτρο βασίζεται στις οδηγίες του 
άρθρου 6 για την εφαρµογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1. 

 _______________ 

 
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12δ) Για τη βέλτιστη δυνατή διατήρηση 
της ιστορικής και πολιτιστικής 
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κληρονοµιάς, καθορίζονται από την 
Επιτροπή ή/και τα κράτη µέλη 
καθοδηγητικά κριτήρια. 

Αιτιολόγηση 

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι σαφές ποια κριτήρια πρέπει να εφαρµόζονται ή να λαµβάνονται 

υπόψη από τις αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το 

εν λόγω µέτρο θα εξασφαλίσει µεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς αυτό. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ 

ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

και, εποµένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 

επιτρέπεται στα κράτη µέλη να µην 

εφαρµόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, όσον αφορά 
έργα που έχουν ως µοναδικό σκοπό να 
αντιµετωπίσουν περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, η συµµόρφωση µε τις διατάξεις 

της οδηγίας 2001/92/EΕ ενδέχεται να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις επί του σκοπού 
αυτού, και, εποµένως, πρέπει να 
προβλεφθεί ότι επιτρέπεται στα κράτη 

µέλη να µην εφαρµόζουν την εν λόγω 
οδηγία στις εξαιρετικές αυτές 
περιπτώσεις. Ως προς αυτό, η οδηγία θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις 
της σύµβασης Espoo του ΟΗΕ/ΟΕΕ 
σχετικά µε την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα 
διασυνοριακό πλαίσιο, η οποία, σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, 
υποχρεώνει τα συµµετέχοντα κράτη σε 
µεταξύ τους κοινοποίηση και 
διαβούλευση. Στα εν λόγω διασυνοριακά 
έργα, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου και 
όταν κρίνεται σκόπιµο και δυνατό, να 
διαδραµατίζει πιο προορατικό και 
επικουρικό ρόλο.  
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η 
οδηγία αυτή δεν εφαρµόζεται στα έργα 
που εγκρίνονται µε ειδική εθνική 
νοµοθετική πράξη, προβλέπει µια ανοικτή 
παρέκκλιση µε περιορισµένες 
διαδικαστικές εγγυήσεις και θα µπορούσε 
ουσιαστικά να καταστρατηγήσει την 
εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν 

συγκεκριµένοι κανόνες για να τερµατιστεί το σοβαρό ζήτηµα της σύγκρουσης συµφερόντων, ώστε 

να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρµόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί µε τη διενέργεια των 

εκτιµήσεων δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να επικαλύπτονται µε τους κύριους του έργου ούτε να 

εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13γ) Η αναλογικότητα πρόκειται να 
λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
έργων. Οι απαιτήσεις που ζητούνται κατά 
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός έργου πρέπει να είναι 
αναλογικές προς το µέγεθος και το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι αρµόδιες αρχές, όταν 
προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν 

να προκληθούν σηµαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να 

καθορίζουν ποια είναι τα πλέον συναφή 

κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και να χρησιµοποιούνται οι τυχόν 
διαθέσιµες πρόσθετες πληροφορίες που 

προέκυψαν από άλλες εκτιµήσεις µε βάση 

την ενωσιακή νοµοθεσία, ώστε να 

εφαρµόζεται αποτελεσµατικά η διαδικασία 

ελέγχου. Εν προκειµένω, είναι σκόπιµο να 
διευκρινισθεί το περιεχόµενο της 

απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 

απαιτείται περιβαλλοντική εκτίµηση. 

(16) Οι αρµόδιες αρχές, όταν 
προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν 

να προκληθούν σηµαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να 

καθορίζουν σαφώς και αυστηρώς ποια 
είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη και να 
χρησιµοποιούν τις τυχόν διαθέσιµες 
πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν 

από άλλες εκτιµήσεις µε βάση την 

ενωσιακή νοµοθεσία, ώστε να εφαρµόζεται 

αποτελεσµατικά και µε διαφάνεια η 
διαδικασία ελέγχου. Εν προκειµένω, είναι 
σκόπιµο να διευκρινισθεί το περιεχόµενο 

της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν 

απαιτείται περιβαλλοντική εκτίµηση. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Προς αποφυγή περιττών εργασιών 
και δαπανών, τα έργα που αναφέρονται 
στο παράρτηµα ΙΙ θα πρέπει να 
συνοδεύονται από δήλωση προθέσεων, 
µέγιστης έκτασης 30 σελίδων, καθώς και 
από τα χαρακτηριστικά του έργου και 
πληροφορίες σχετικά µε την τοποθεσία 
του έργου που πρόκειται να υποβληθεί σε 
διαδικασία ελέγχου, η οποία θα 
συνίσταται σε µια πρώτη αξιολόγηση της 
βιωσιµότητάς του. Η εν λόγω διαδικασία 
ελέγχου θα πρέπει να είναι δηµόσια και να 
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3. Θα 
πρέπει να καταδεικνύονται οι άµεσες και 
έµµεσες σηµαντικές επιπτώσεις του 
έργου. 

 

Τροπολογία  23 

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) Εφόσον το κρίνουν αναγκαίο ή το 
ζητεί ο κύριος του έργου, οι αρµόδιες 
αρχές εκδίδουν γνώµη µε την οποία 
προσδιορίζουν το πεδίο και το επίπεδο 

λεπτοµερειών των υποβαλλόµενων στην 

περιβαλλοντική έκθεση περιβαλλοντικών 

πληροφοριών (πεδίο εφαρµογής). Για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίµησης, η 
απλούστευση των διαδικασιών και να 
οργανωθεί η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, είναι σηµαντικό να 

καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι 

κατηγορίες πληροφοριών µε βάση τις 

οποίες οι αρµόδιες αρχές θα προβαίνουν 

στον εν λόγω προσδιορισµό. 

 



 

 

 PE515.950/ 13 

 EL 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαµβάνει 

εκτίµηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 

του προτεινόµενου έργου, καθώς και την 

ενδεχόµενη εξέλιξη της υπάρχουσας 

κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 

υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως 
µέσο βελτίωσης της ποιότητας της 

διαδικασίας εκτίµησης και ενσωµάτωσης 

των περιβαλλοντικών θεµάτων σε πρώιµο 

στάδιο της µελέτης του έργου. 

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαµβάνει 

εκτίµηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 

του προτεινόµενου έργου, καθώς και την 

ενδεχόµενη εξέλιξη της υπάρχουσας 

κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 

υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως 
µέσο βελτίωσης της ποιότητας της 

διαδικασίας συγκριτικής εκτίµησης και 
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών 

θεµάτων σε πρώιµο στάδιο της µελέτης 

του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
πλέον βιώσιµη επιλογή, µε τις µικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της αξιολόγησης των δυνατών εύλογων εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόµενο έργο 

είναι να δοθεί η δυνατότητα ενηµερωµένης συγκριτικής επιλογής της πλέον βιώσιµης και 

περιβαλλοντικά φιλικής εναλλακτικής λύσης. 

 

Τροπολογία  25 

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. 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να µην επιτρέπεται στους κύριους του έργου να αποκλείουν την υποχρεωτική συµπερίληψη 

στην περιβαλλοντική έκθεση των εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόµενο έργο, µε την απλή 

επιχειρηµατολογία ότι η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όφειλε να έχει διενεργηθεί στη 

φάση του σχεδιασµού.  

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η απόλυτη ανεξαρτησία των εµπειρογνωµόνων που ορίζονται από τις αρµόδιες αρχές για την 

πιστοποίηση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική έκθεση αποτελεί 

προϋπόθεση για τη διασφάλιση ποιοτικής ΕΠΕ. Η εν λόγω πιστοποίηση πρέπει να είναι 

επιστηµονικά αντικειµενική και δεν πρέπει να υπόκειται σε παρεµβολή ή αδικαιολόγητη επιρροή. 

 

Τροπολογία  27 

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 
ενδιαφερόµενο κοινό και όλες τις 
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πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε 
περίπτωση µη τήρησης αυτού του όρου, 
θα πρέπει το ενδιαφερόµενο κοινό να 
διαθέτει δικαίωµα προσφυγής κατά της 
απόφασης. 

 

Τροπολογία  28 

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 υλοποίηση και τη 
διαχείριση έργων, ώστε να εξασφαλισθεί 
κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη µέλη 

και να διασφαλισθεί ότι, µετά την 

υλοποίηση µέτρων άµβλυνσης 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. 
Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα της 
παρακολούθησης διαπιστώνει την 
ύπαρξη απρόβλεπτων αρνητικών 
επιπτώσεων, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
για την ανάληψη κατάλληλης 
διορθωτικής δράσης για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος, υπό τη 
µορφή πρόσθετων µέτρων άµβλυνσης 
και/ή αντιστάθµισης.  

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση της παρακολούθησης στην νέα οδηγία ΕΠΕ είναι πολύ σηµαντική. Ωστόσο, για να 

αποτραπεί η εν λόγω εκ των υστέρων παρακολούθηση να καταστεί αυτοσκοπός, είναι απαραίτητο 

να θεσπιστεί ότι εφόσον οι µηχανισµοί άµβλυνσης και αντιστάθµισης απεδείχθησαν 

αναποτελεσµατικοί, ο κύριος του έργου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για περαιτέρω 

επανορθωτικές δράσεις προκειµένου να άρει τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις του 

εγκεκριµένου έργου. 

 



 

 

 PE515.950/ 16 

 EL 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Πρέπει να καθορισθούν 
χρονοδιαγράµµατα για τα διάφορα στάδια 

της περιβαλλοντικής εκτίµησης έργων, 

ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η 

λήψη αποφάσεων και να αυξηθεί η 

ασφάλεια δικαίου, ανάλογα επίσης µε τη 

φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση 

και το µέγεθος του προτεινόµενου έργου. 
Τα χρονοδιαγράµµατα αυτά δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να διακυβεύουν τα 

υψηλά πρότυπα προστασίας του 

περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που 

απορρέουν από άλλα ενωσιακά 

νοµοθετήµατα, ή την αποτελεσµατική 

συµµετοχή του κοινού και την προσφυγή 

στη δικαιοσύνη. 

(22) Πρέπει να καθορισθούν εύλογα και 
προβλέψιµα χρονοδιαγράµµατα για τα 
διάφορα στάδια της περιβαλλοντικής 

εκτίµησης έργων, ώστε να καταστεί 

αποτελεσµατικότερη η λήψη αποφάσεων 

και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, 

ανάλογα επίσης µε τη φύση, την 

πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το 

µέγεθος του προτεινόµενου έργου. Τα 
χρονοδιαγράµµατα αυτά δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να διακυβεύουν τα 

υψηλά πρότυπα προστασίας του 

περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που 

απορρέουν από άλλα ενωσιακά 

νοµοθετήµατα, ή την αποτελεσµατική 

συµµετοχή του κοινού και την προσφυγή 

στη δικαιοσύνη και οποιαδήποτε 
παράταση πρέπει να χορηγείται µόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ο σαφής καθορισµός του χρονικού περιθωρίου είναι σηµαντικός για να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

δικαίου για όσους εµπλέκονται στην διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Συνεπώς, συνιστάται να καθοριστεί ότι οποιαδήποτε χρονική παράταση µπορεί να χορηγείται 

µόνο κατ' εξαίρεση. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Η διασφάλιση του δικαιώµατος του 
κοινού να συµµετέχει στη λήψη 
αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήµατα 
αποτελεί έναν από τους στόχους της 
Σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) 
σχετικά µε την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού 
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στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για θέµατα 
περιβάλλοντος (Σύµβαση του Aarhus), 
την οποία η Ένωση έχει επικυρώσει και 
µεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο1. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να εξακολουθεί να 
ενθαρρύνεται η συµµετοχή του κοινού, 
συµπεριλαµβανοµένων οργανώσεων, 
ενώσεων και οµάδων και, ειδικότερα, µη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, 
το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 της 
σύµβασης του Aarhus προβλέπει την 
πρόσβαση σε δικαστικές ή άλλες 
διαδικασίες µε σκοπό την αµφισβήτηση 
της ουσιαστικής ή διαδικαστικής 
νοµιµότητας αποφάσεων, πράξεων ή 
παραλείψεων που αφορούν τη συµµετοχή 
του κοινού. 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. 

 ______________________ 

1 Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ L 124 
της 17.5.2005, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Συνοψίζονται οι αιτιολογικές σκέψεις 17, 19, 20 και 21 της παλαιότερης οδηγίας. Είναι 

σηµαντικό να περιλαµβάνονται οι αρχές της σύµβασης του Aarhus στις αιτιολογικές σκέψεις της 

νέας αυτής οδηγίας. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία δεν λαµβάνει υπόψη τα επίπεδα ηµερήσιας παραγωγής των µη συµβατικών 

υδρογονανθράκων.  Αυτό σηµαίνει ότι παρά την περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα σχετικά έργα 

δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ. Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, και όπως ζητούσε 

το Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του της 21ης Νοεµβρίου 2012, προτείνεται οι µη συµβατικοί 

υδρογονάνθρακες (σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, «συµπαγές αέριο», µεθάνιο που 

προέρχεται από κοιτάσµατα γαιανθράκων), να περιληφθούν στο παράρτηµα Ι ούτως ώστε τα 

αντίστοιχα έργα να υπόκεινται συστηµατικά σε ΕΠΕ. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να προσαρµόζονται τα κριτήρια 
επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να 

περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις 

τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 

τις σχετικές πρακτικές, η αρµοδιότητα 

έκδοσης πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα 

παραρτήµατα II.A, III και IV της οδηγίας 

2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόµα και 

σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

(26) Για να προσαρµόζονται τα κριτήρια 
επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να 

περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις 

τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 

τις σχετικές πρακτικές, η αρµοδιότητα 

έκδοσης πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα 

παραρτήµατα II.A, III και IV της οδηγίας 

2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόµα και 

σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή 
πρέπει, κατά την προετοιµασία και την 
έκδοση πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 27) 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία τεχνικής φύσης για ευθυγράµµιση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης µε την 

πλέον πρόσφατη πρακτική. 
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Τροπολογία  34 

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 
Συµβούλιο. 

∆ιαγράφεται 

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 26) 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 

άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 

κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένων των 
εργασιών κατεδάφισης, οι οποίες 
συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής, 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «- άλλες επεµβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι επεµβάσεις που 
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αφορούν την έρευνα και την εξόρυξη 
ορυκτών πόρων·» 

Αιτιολόγηση 

Η εξόρυξη ορυκτών πόρων εµπίπτει ήδη στην έννοια ενός έργου. Προστίθεται η έρευνα για 

ορυκτούς πόρους προκειµένου να καλυφθούν διερευνητικές δράσεις. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α β (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ  

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «γ) «άδεια»: απόφαση της αρµόδιας 
αρχής ή των αρµόδιων αρχών που δίνει 
το δικαίωµα στον κύριο του έργου να 
ξεκινήσει το έργο·» 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισµός: 

β) Στην παράγραφο 2 προστίθενται οι 
ακόλουθοι ορισµοί: 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ  

 

Κεµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 

ζ) «εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: η διαδικασία εκπόνησης 
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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. 

περιβαλλοντικής έκθεσης από τον κύριο 
του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της 
εξέτασης εύλογων εναλλακτικών, 
διενέργειας των διαβουλεύσεων (και µε το 
ενδιαφερόµενο κοινό και τις 

περιβαλλοντικές αρχές), εκτίµησης από τις 

αρµόδιες αρχές και/ή τις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
µε βάση την περιβαλλοντική έκθεση, 
συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων που 
αφορούν τη ρύπανση από εκποµπές, και 
τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
θεσπίζοντας µέτρα για την 
παρακολούθηση σηµαντικών αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
αντισταθµιστικά µέτρα και µέτρα 
άµβλυνσης, καθώς και παροχής 
πληροφοριών για τη λήψη απόφασης 

σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) «ανεξάρτητος»: ικανός να διενεργήσει 
αντικειµενική και πλήρη τεχνική/ 
επιστηµονική αξιολόγηση, απαλλαγµένη 
από κάθε σύγκρουση συµφερόντων, 
πραγµατική, διαφαινόµενη ή προφανή, σε 
σχέση µε την αρµόδια αρχή, τον κύριο 
του έργου και/ή τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β  

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζβ) «διασυνοριακό τµήµα»: τµήµα το 
οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια έργου 
κοινού ενδιαφέροντος ανάµεσα στους 
εγγύτερους αστικούς κόµβους στις δύο 
πλευρές των συνόρων δύο κρατών µελών 
ή µεταξύ κράτους µέλους και γειτονικής 
χώρας. 

Αιτιολόγηση 

Για να καταστεί η παρούσα οδηγία συνεπέστερη προς τη σύµβαση Espoo και τον νέο κανονισµό 

∆Ε∆-Μ, χρειάζονται ίδια διατύπωση και ορισµοί. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β  

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζγ) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή 
που έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο 
φορέα τυποποίησης για επανειληµµένη ή 
διαρκή εφαρµογή, του οποίου η τήρηση 
δεν είναι υποχρεωτική και το οποίο 
υπάγεται σε µία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 (i) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από διεθνή φορέα 
τυποποίησης· 

 (ii) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό 
οργανισµό τυποποίησης· 

 (iii) «εναρµονισµένο πρότυπο»: 
ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί 
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής για την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας εναρµόνισης 
της Ένωσης· 

 (iv) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης· 
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Αιτιολόγηση 

Ορισµός προερχόµενος από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β  

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζδ) «αστικές ιστορικές τοποθεσίες»: 
αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 
που περιλαµβάνει το φυσικό και 
οικοδοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την 
καθηµερινή εµπειρία διαβίωσης των 
κατοίκων του. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο 
περιβάλλον, που είναι εµπλουτισµένο µε 
αξίες από το µακρινό ή πρόσφατο 
παρελθόν και υποβάλλεται διαρκώς σε 
µια δυναµική διαδικασία διαδοχικών 
µετασχηµατισµών, οι νέοι αστικοί χώροι 
µπορούν να θεωρούνται περιβαλλοντικά 
τεκµήρια στα στάδια διαµόρφωσής τους. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ε (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  ζε) «διορθωτικές ενέργειες»: περαιτέρω 
µέτρα άµβλυνσης και/ή αντιστάθµισης 
που µπορεί να λάβει ο κύριος έργου για 
την αντιµετώπιση απρόβλεπτων 
αρνητικών συνεπειών ή καθαρής 
απώλειας βιοποικιλότητας που 
διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση ενός 
έργου, όπως αυτές που ενδέχεται να 
προκύψουν από ανεπάρκειες στην 
άµβλυνση των επιπτώσεων της 
κατασκευής ή της λειτουργίας έργου για 
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το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ στ) «εκτίµηση οπτικών επιπτώσεων»: 
οι οπτικές επιπτώσεις ορίζονται ως µια 
αλλαγή στην εµφάνιση ή στην όψη ενός 
οικοδοµηµένου ή φυσικού τοπίου και των 
αστικών περιοχών που προκύπτει από την 
ανάπτυξη η οποία µπορεί να είναι θετική 
(βελτίωση) ή αρνητική (επιδείνωση). Η 
εκτίµηση οπτικών επιπτώσεων καλύπτει 
επίσης την κατεδάφιση των κατασκευών 
που προστατεύονται ή έχουν στρατηγικό 
ρόλο στην παραδοσιακή εικόνα ενός 
τόπου ή τοπίου. Καλύπτει επίσης την 
προφανή αλλαγή της γεωλογικής 
τοπογραφίας και οποιαδήποτε άλλα 
εµπόδια, όπως κτίρια ή τοίχοι, που 
περιορίζουν τη θέα στη 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). 

Αιτιολόγηση 

Οι οπτικές επιπτώσεις είναι σηµαντικές όταν αναφερόµαστε, µεταξύ άλλων, σε ακτές, αιολικά 

πάρκα, ιστορικά κτίρια. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ζ (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζζ) «κοινή διαδικασία»: κατά την κοινή 
διαδικασία, η αρµόδια αρχή εκδίδει µία 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην οποία ενσωµατώνει τις εκτιµήσεις 
µίας ή περισσότερων αρχών, µε την 
επιφύλαξη λοιπών διατάξεων άλλων 
σχετικών νοµοθετηµάτων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ η (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζη) «απλούστευση»: η µείωση των 
εντύπων και των διοικητικών 
διαδικασιών, η δηµιουργία κοινών 
διαδικασιών ή εργαλείων συντονισµού 
προκειµένου να ενσωµατωθούν οι 
εκτιµήσεις που πραγµατοποιούν πολλές 
αρχές. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται θέσπιση 
κοινών κριτηρίων, ώστε να συντοµευθεί η 
υποβολή εκθέσεων και να ενισχυθούν οι 
αντικειµενικές και επιστηµονικές 
αξιολογήσεις. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται 
ως εξής: 

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

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

προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να µην 

εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 

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

προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να µην 

εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
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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.» 

που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 

εθνικής άµυνας, εφόσον κρίνουν ότι η 

εφαρµογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.» 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 «4α. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρµόδια 
αρχή ή τις αρµόδιες αρχές κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται η πλήρης 
ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει 
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της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, η 
αρµόδια αρχή (ή αρχές) ορίζονται κατά 
τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε 
σχέση εξάρτησης, οποιοιδήποτε δεσµοί ή 
σχέσεις υπεξουσιότητας µεταξύ αυτών ή 
των µελών τους και του κύριου του έργου. 
Μια αρµόδια αρχή δεν εκτελεί τα 
καθήκοντα που ορίζει η παρούσα οδηγία 
όσον αφορά έργο το οποίο έχει αναθέσει η 
ίδια.»  

Αιτιολόγηση 

Η πείρα που έχει αποκτηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν 

συγκεκριµένοι κανόνες για να τερµατιστεί το σοβαρό ζήτηµα της σύγκρουσης συµφερόντων, ώστε 

να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρµόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί µε τη διενέργεια των 

εκτιµήσεων δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να επικαλύπτονται µε τους κύριους του έργου ούτε να 

εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 «1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλισθεί 

ότι, πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα 

οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, 

µεταξύ άλλων, της φύσεως, του 

µεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται 

σε παροχή άδειας και εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατόπιν 
διαβούλευσης µε το κοινό. Λαµβάνονται 
µέτρα παρακολούθησης των σηµαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
καθώς και µέτρα άµβλυνσης και 
αντιστάθµισης, κατά περίπτωση, από την 
αρµόδια αρχή κατά τη χορήγηση της 
άδειας. Αυτά τα έργα ορίζονται στο 
άρθρο 4.». 
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Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 ευθυγραµµίζεται µε το νέο κείµενο του άρθρου 8 παράγραφος 2 όπου 

προβλέπονται µέτρα παρακολούθησης των σηµαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

καθώς και µέτρα άµβλυνσης και αντιστάθµισης. Επιπλέον, ενισχύεται η συµµετοχή του κοινού. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 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, 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, πλην των 
περιπτώσεων που τα κράτη µέλη 
θεωρούν ότι η εφαρµογή των εν λόγω 
διαδικασιών θα ήταν δυσανάλογη. 

Κατά τη συντονισµένη διαδικασία, η 
αρµόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 

µεµονωµένες εκτιµήσεις που απαιτούνται 

βάσει της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας 

και εκδίδονται από πολλές αρχές, µε την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 

νοµοθετηµάτων. 

Όσον αφορά τα έργα που υπόκεινται στη 
συντονισµένη διαδικασία, η αρµόδια αρχή 

συντονίζει τις διάφορες µεµονωµένες 

εκτιµήσεις που απαιτούνται βάσει της 

σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας και 

εκδίδονται από τις διάφορες αρχές, µε την 
επιφύλαξη άλλων σχετικών ενωσιακών 

νοµοθετηµάτων. 

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 αντιθέτων διατάξεων άλλων 
σχετικών ενωσιακών νοµοθετηµάτων. 

Όσον αφορά τα έργα που υπόκεινται στην 
κοινή διαδικασία, η αρµόδια αρχή εκδίδει 

µία εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, στην οποία ενσωµατώνει τις 

εκτιµήσεις µίας ή περισσότερων αρχών, 
µε την επιφύλαξη άλλων σχετικών 

νοµοθετηµάτων της Ένωσης. 

Τα κράτη µέλη ορίζουν µία αρχή, η οποία 

είναι αρµόδια να διευκολύνει τη 

διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 

έργο. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν µία 
αρχή, η οποία είναι αρµόδια να 

διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης 

άδειας για κάθε έργο. 

 Κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, η 
Επιτροπή παρέχει την αναγκαία 
συνδροµή προκειµένου να καθοριστούν 



 

 

 PE515.950/ 30 

 EL 

και να εφαρµοστούν οι συντονισµένες ή 
κοινές διαδικασίες σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο. 

 Σε όλες τις εκτιµήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ο κύριος του έργου 
αποδεικνύει στην περιβαλλοντική έκθεση 
ότι ελήφθησαν υπόψη οποιαδήποτε άλλα 
ενωσιακά νοµοθετήµατα που σχετίζονται 
µε το προτεινόµενο έργο για το οποίο 
απαιτούνται επιµέρους εκτιµήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 «4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα 

κράτη µέλη µπορούν σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις να εξαιρούν, εάν κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, 
εν όλω ή εν µέρει, ένα ειδικό έργο που 
εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 
έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής 
προστασίας από την παρούσα οδηγία, 
εάν η εφαρµογή αυτή θα είχε αρνητική 
επίπτωση στους εν λόγω σκοπούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη 
µπορούν να ενηµερώνουν και να ζητούν 
τη γνώµη του ενδιαφερόµενου κοινού και 
να: 

 α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη µορφή 

εκτίµησης· 

 β) θέτουν στη διάθεση του 

ενδιαφεροµένου κοινού τις πληροφορίες 

που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων 

µορφών εκτίµησης που αναφέρονται στο 

στοιχείο α), τις πληροφορίες σχετικά µε 

την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης και 

τους λόγους για τη χορήγησή της· 
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 γ) ενηµερώνουν την Επιτροπή, πριν από 

την παροχή της άδειας, για τους λόγους 

οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόµενη 

εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες 

τις οποίες, ενδεχοµένως, θέτουν στη 

διάθεση των δικών τους υπηκόων. 

 Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως τα 

έγγραφα που λαµβάνει στα άλλα κράτη 

µέλη. 

 Η Επιτροπή προβαίνει κάθε χρόνο σε 

απολογισµό της εφαρµογής της 

παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.». 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 3 Άρθρο 3 

Στην εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται 

και αξιολογούνται δεόντως, µε βάση κάθε 

µεµονωµένη περίπτωση και σύµφωνα µε 

τα άρθρα 4 έως 11, οι άµεσες και έµµεσες 

σηµαντικές επιπτώσεις ενός έργου: 

1. Στην εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται 

και αξιολογούνται δεόντως, µε βάση κάθε 

µεµονωµένη περίπτωση και σύµφωνα µε 

τα άρθρα 4 έως 11, οι άµεσες και έµµεσες 

σηµαντικές επιπτώσεις ενός έργου: 

α) στον πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 

προστατευόµενα είδη και ενδιαιτήµατα µε 

βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ του 
Συµβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου· 

α) στον πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα 
συµπεριλαµβανοµένης της πανίδας και 
της χλωρίδας, και ιδίως τα 
προστατευόµενα είδη και ενδιαιτήµατα µε 

βάση τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ 
και 2009/147/ΕΚ· 

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

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

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

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

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)· 

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
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ανθεκτικότητα των παραγόντων που 

αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 

κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών. 

ανθεκτικότητα των παραγόντων που 

αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
πιθανούς κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών. 

 1α. Σε περίπτωση που έχει 
πραγµατοποιηθεί τυποποίηση των 
διαθέσιµων διαδικασιών σχετικά µε 
κάποιο έργο ή εγκατάσταση, µε βάση τα 
κριτήρια για τις βέλτιστες διαθέσιµες 
τεχνολογίες (BAT-Best Available 
Technologies), η αρµόδια αρχή θα πρέπει 
να λαµβάνει την εν λόγω τυποποίηση 
υπόψη, ενώ η εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων θα πρέπει να εστιάζει στην 
τοποθεσία των εγκαταστάσεων ή του 
έργου. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: (4) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

α) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται 
από το ακόλουθο κείµενο: 

 

 «Άρθρο 4 

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 

παράγραφος 4, τα έργα που 

απαριθµούνται στο παράρτηµα I 

υποβάλλονται σε εκτίµηση σύµφωνα µε 

τα άρθρα 5 έως 10. 

 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. Τα 

κράτη µέλη λαµβάνουν τη σχετική 

απόφαση κατόπιν διαβούλευσης µε το 
κοινό βάσει: 

 α) κατά περίπτωση εξέτασης· 
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 ή 

 β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που 

καθορίζουν τα κράτη µέλη. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν 

να εφαρµόσουν και τις δύο διαδικασίες 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). 

«3. Για έργα αναφερόµενα στο παράρτηµα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 

σχετικές µε τα χαρακτηριστικά του έργου, 

τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 

περιβάλλον και τα µέτρα που προτείνει 

προκειµένου να αποφευχθούν ή να 

µειωθούν σηµαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτοµερής κατάλογος των πληροφοριών 

που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 

παράρτηµα II.A. 

3. Για έργα αναφερόµενα στο παράρτηµα 
II, ο κύριος έργου παρέχει συνοπτικές 
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. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τον 
κύριο του έργου θα πρέπει να είναι 
περιορισµένες σε αριθµό και να εστιάζουν 
σε ουσιαστικά στοιχεία βάσει των οποίων 
η αρµόδια αρχή θα µπορεί να λαµβάνει 
την απόφασή της σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό πριν από 
τη λήψη της απόφασης για τους σκοπούς 
της παραγράφου 2 και να δηµοσιεύονται 
στο διαδίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται 
µεγαλύτερη διαφάνεια και 
προβασιµότητα για το κοινό. 

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. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 

για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 

αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής που συνδέονται µε τα 

χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 

έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 

περιβάλλον. Λεπτοµερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής καθορίζεται στο 

παράρτηµα III. 

β) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 5 και 6: 

 

«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 

5. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει απόφαση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µε βάση τις 

πληροφορίες που παρείχε ο κύριος του 
έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και 
συνεκτιµώντας, κατά περίπτωση, τις 
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ελέγχων ή εκτιµήσεων των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον µε βάση άλλο ενωσιακό 

νοµοθέτηµα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2: 

παρατηρήσεις που διατύπωσαν το κοινό 
και οι ενδιαφερόµενες τοπικές αρχές, τα 
αποτελέσµατα µελετών, προκαταρκτικών 

ελέγχων ή εκτιµήσεων των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον µε βάση άλλο ενωσιακό 

νοµοθέτηµα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2: 

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

    

β) περιέχει αιτιολόγηση της απαίτησης 
διενέργειας ή µη εκτίµησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα 

άρθρα 5 έως 10· 

β) περιέχει αιτιολόγηση της απαίτησης 
διενέργειας ή µη εκτίµησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα 

άρθρα 5 έως 10, ειδικότερα σε σχέση µε 
τα σχετικά κριτήρια που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα ΙΙΙ· 

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, 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· 

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

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 
προθεσµίας που καθορίζεται από το 
κράτος µέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 
ηµέρες από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και µε 

την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 

οι απαραίτητες πληροφορίες, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3. Ανάλογα µε τη φύση, 
την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το 

µέγεθος του προτεινόµενου έργου, η 

αρµόδια αρχή µπορεί κατ’ εξαίρεση να 
παρατείνει την εν λόγω προθεσµία άπαξ 
κατά µία περαιτέρω χρονική περίοδο που 
καθορίζεται από το κράτος µέλος και δεν 
υπερβαίνει τις 60 ηµέρες· στην περίπτωση 
αυτή, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει 
εγγράφως τον κύριο έργου για τους λόγους 
παράτασης της προθεσµίας και για την 

αναµενόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασής της, διαθέτοντας στο κοινό τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 2. 
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Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε 

τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

περιέχει τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2.» 

Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε 

τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

περιέχει τη γνώµη που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2, εφόσον η γνώµη 
αυτή είχε ζητηθεί σύµφωνα µε το εν λόγω 
άρθρο.» 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε 

τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισµό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 

περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 

ενδέχεται να απαιτούνται για 

τεκµηριωµένες αποφάσεις σχετικά µε τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 

προτεινόµενου έργου, λαµβανοµένων 

υπόψη των γνώσεων και των µεθόδων 

εκτίµησης που υπάρχουν, των 

χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 

και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 

επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίµηση ορισµένων θεµάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου 
µελέτης, ή µε βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίµησης. Λεπτοµερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 

στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 

στο παράρτηµα IV. 

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε 

τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου 
υποβάλλει περιβαλλοντική έκθεση. Η 
περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στη 
γνώµη κατά την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον η γνώµη αυτή 
είχε εκδοθεί, 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 και των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 

επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική έκθεση 
περιέχει επίσης εύλογες εναλλακτικές 
λύσεις που έχει εξετάσει ο κύριος του 
έργου, οι οποίες σχετίζονται µε το 
προτεινόµενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του και οι οποίες 
καθιστούν δυνατή µια συγκριτική 
εκτίµηση της βιωσιµότητας των 
εξετασθεισών εναλλακτικών λύσεων υπό 
το πρίσµα των σηµαντικών επιπτώσεών 
τους.  Λεπτοµερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 

στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 

στο παράρτηµα IV. Στη περιβαλλοντική 
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έκθεση περιέχεται µια µη τεχνική 
περίληψη των παρεχόµενων 
πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Οδηγία 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.  Εφόσον το ζητήσει ο κύριος του έργου 
κατά την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης αδείας, ή εφόσον η αρµόδια 
αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 το κρίνουν 
αναγκαίο, η αρµόδια αρχή, αφού 
συµβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον κύριο 
έργου και το ενδιαφερόµενο κοινό, εκδίδει 
γνώµη στην οποία 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, περιλαµβάνοντας 
ειδικότερα: 

α) τις απαιτούµενες αποφάσεις και 
γνωµοδοτήσεις, 

    

β) τις αρχές και τους πολίτες τους οποίους 
ενδέχεται να αφορά το έργο, 

β) τις αρχές και τους πολίτες τους οποίους 
ενδέχεται να αφορά το έργο, 

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

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

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

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόµενο έργο που θα µπορούσε να 
εξετάσει ο κύριος έργου, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους και τις σηµαντικές 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον· 

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

    

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου έργου 

ή τύπου έργου, 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου έργου 

ή τύπου έργου, 

ζ) τις διαθέσιµες πληροφορίες και γνώσεις 
που προέκυψαν από άλλα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων ή βάσει άλλου ενωσιακού 

νοµοθετήµατος και τις µεθόδους εκτίµησης 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 

ζ) τις διαθέσιµες πληροφορίες και γνώσεις 
που προέκυψαν από άλλα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων ή βάσει άλλου ενωσιακού 

νοµοθετήµατος και τις µεθόδους εκτίµησης 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 

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, ειδικών 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. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και 
επαρκής ποιότητα των περιβαλλοντικών 

εκθέσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1: 

3. Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και 
επαρκής ποιότητα των περιβαλλοντικών 

εκθέσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1: 

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

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

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

εµπειρογνωµόνων. 

β) η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
ανεξάρτητους, ειδικούς και τεχνικά 
αρµόδιους εµπειρογνώµονες ή/και 

επιτροπές εθνικών εµπειρογνωµόνων, των 
οποίων τα ονόµατα δηµοσιοποιούνται. 

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, ειδικοί και τεχνικά 
αρµόδιοι εµπειρογνώµονες επικουρήσουν 

την αρµόδια αρχή στη λήψη της 
απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί 

τους ίδιους εµπειρογνώµονες να 

εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση. 



 

 

 PE515.950/ 38 

 EL 

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 
ειδικούς και τεχνικά αρµόδιους 
εµπειρογνώµονες και επιλογής τους 
(παραδείγµατος χάρη απαιτούµενα 

προσόντα και πείρα, ανάθεση 
αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) 

προσδιορίζονται από τα κράτη µέλη. Οι 
ειδικοί και τεχνικά αρµόδιοι 
εµπειρογνώµονες και οι επιτροπές 
εθνικών εµπειρογνωµόνων πρέπει να 
παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις 
καταλληλότητας και αµεροληψίας κατά 
την πιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
εκθέσεων ή άλλων περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία, διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγησή 
τους είναι επιστηµονικά αντικειµενική 
και ανεξάρτητη, χωρίς παρεµβολή η 
επιρροή από την αρµόδια αρχή, τον κύριο 
του έργου ή τις εθνικές αρχές. Οι 
εµπειρογνώµονες είναι υπεύθυνοι για τις 
εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που διενεργούν, επιβλέπουν ή για τις 
οποίες έχουν παράσχει θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:  

 «Άρθρο 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 
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συγχρηµατοδότηση. 

 Στην περίπτωση των έργων µεταφορών 
του ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, ο 
πιθανός αντίκτυπος επί του δικτύου 
Natura 2000 θα εντοπισθεί µε τη χρήση 
του συστήµατος TENTec της Επιτροπής 
και του λογισµικού Natura 2000 καθώς 
και άλλες δυνατές εναλλακτικές λύσεις.» 

Αιτιολόγηση 

Στην περίπτωση έργων υποδοµών µεταφορών, πρέπει να γίνεται κοινή χρήση των εργαλείων 

τεχνολογίας των πληροφοριών ∆Ε∆-Μεταφορών και Natura 2000 προς αποφυγή πιθανών 

προβληµάτων σε πρώιµο στάδιο. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) παρεµβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 

 «-1. Το κοινό δικαιούται να ζητεί τη 
διενέργεια εκτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για ένα συγκεκριµένο έργο 
που θεωρείται ότι εγείρει ανησυχίες, και, 
για τον σκοπό αυτό, εφαρµόζονται 
ρυθµίσεις που διέπουν την ενεργό 
συµµετοχή και αφορούν ιδιώτες, τοπικές 
αρχές ή ιδίως ΜΚΟ. 

 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα και καθορίζουν τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση του εν 
λόγω δικαιώµατος.»· 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο -α α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -αα) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη: 

 «1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 

αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι αρχές τις οποίες ενδέχεται να 

αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους 

αρµοδιότητας επί θεµάτων 

περιβάλλοντος ή λόγω τοπικής 
αρµοδιότητας, µπορούν να εκφράσουν 
γνώµη για τις πληροφορίες που παρέχει 

ο κύριος του έργου και για την αίτηση 

χορήγησης άδειας. Προς το σκοπό αυτό, 
τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές των 

οποίων πρέπει να ζητείται η γνώµη, εν 

γένει ή κατά περίπτωση. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 διαβιβάζονται 

στις αρχές αυτές. Η διαδικασία 

γνωµοδότησης καθορίζεται από τα 

κράτη µέλη.»· 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρινίζεται ότι µεταξύ των αρχών που εµπλέκονται στο έργο που υπόκειται σε εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και των οποίων η γνώµη πρέπει να ζητείται, περιλαµβάνονται και 

οι τοπικοί φορείς στο έδαφος των οποίων βρίσκεται το έργο, εφόσον οι εν λόγω φορείς δεν 

συµπίπτουν µε την αρµόδια αρχή ή αρχές. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο -α β (νέο) 

Directive 2011/92/EU 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -αβ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη: 

 «2. Το κοινό ενηµερώνεται, µέσω µιας 
κεντρική διαδικτυακής πύλης 
προσβάσιµης στο κοινό ηλεκτρονικά 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
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28ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες*, µε δηµόσιες ανακοινώσεις 
και µε άλλα πρόσφορα µέσα, όπως τα 

ηλεκτρονικά µέσα, για τα ακόλουθα 

ζητήµατα σε αρχικό στάδιο των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά 

µε το περιβάλλον που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, 

µόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η 

παροχή πληροφοριών: 

 α) την αίτηση για χορήγηση αδείας·  

 β) το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε 

διαδικασία εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, 

ανάλογα µε την περίπτωση, το γεγονός 

ότι έχει εφαρµογή το άρθρο 7·  

 γ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αρµόδιες 

αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη 

της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες 

µπορούν να παρασχεθούν σχετικές 

πληροφορίες, και τις αρχές στις οποίες 

µπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή 

ερωτήµατα καθώς και λεπτοµέρειες του 

χρονοδιαγράµµατος για τη διαβίβαση 

των παρατηρήσεων ή των ερωτηµάτων·  

 δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, 

στην περίπτωση που υφίσταται, το 

σχέδιο απόφασης·  

 ε) ένδειξη του κατά πόσον είναι 

διαθέσιµες οι πληροφορίες που 

συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 5·  

 στ) ένδειξη του χρονοδιαγράµµατος και 

του τόπου παροχής των σχετικών 

πληροφοριών καθώς και των µέσων µε 

τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες 

καθίστανται διαθέσιµες·  

 ζ) λεπτοµέρειες όσον αφορά τις 

ρυθµίσεις περί της συµµετοχής του 

κοινού κατά την παράγραφο 5 του 

παρόντος άρθρου·  

 ζα) το γεγονός ότι έχει εφαρµογή το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 και λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την αναθεώρηση ή την 
τροποποίηση της περιβαλλοντικής 
έκθεσης και τα υπό εξέταση επιπρόσθετα 
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µέτρα άµβλυνσης ή αντιστάθµισης·  

 ζβ) τα αποτελέσµατα της 
παρακολούθησης που πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2.»· 

 _________________ 

*
 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος µέλος να καταστεί 

διαθέσιµη µια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες. Επιπλέον, τα νέα στοιχεία ζ α) και ζ β) προβλέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 

αφορούν την αναθεώρηση ή τροποποίηση της περιβαλλοντικής έκθεσης καθώς και τα 

επιπρόσθετα µέτρα άµβλυνσης ή αντιστάθµισης, τα οποία ορίζονται στο νέο κείµενο του άρθρου 8 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο -α γ (νέο) 

Directive 2011/92/EU 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -αγ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη: 

 «3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα, τίθενται στη 

διάθεση του κοινού τα ακόλουθα, 
τουλάχιστον µέσω µιας κεντρικής 
διαδικτυακής πύλης που είναι 
προσβάσιµη ηλεκτρονικά:  

 α) κάθε πληροφορία που συλλέγεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 5·  

 β) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι 

κύριες εκθέσεις και συµβουλές που 

έχουν παρασχεθεί στην αρµόδια αρχή ή 

αρχές κατά το χρόνο που το 

ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου·  

 γ) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 

2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
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του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες, πληροφορίες, πλην 

εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και 

έχουν σχέση µε την απόφαση σύµφωνα 

µε το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας και 

οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µόνο 

αφού έχει ενηµερωθεί το ενδιαφερόµενο 

κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου.»· 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος µέλος να καταστεί 

διαθέσιµη µια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο -α δ (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  -αδ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη: 

 «5. Οι αναλυτικές ρυθµίσεις για την 

ενηµέρωση του κοινού (παραδείγµατος 

χάριν, µε τοιχοκόλληση σε ορισµένη 

ακτίνα ή δηµοσίευση στις τοπικές 

εφηµερίδες) και για τη διαβούλευση µε 

το ενδιαφερόµενο κοινό (παραδείγµατος 

χάριν, µε την υποβολή γραπτών 

προτάσεων ή τη διενέργεια 

δηµοσκοπήσεων) καθορίζονται από τα 

κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
τα απαραίτητα µέτρα για να 
διασφαλίσουν την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών µέσω µιας κεντρικής 
διαδικτυακής πύλης η οποία είναι 
προσβάσιµη στο κοινό ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.»· 
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Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος µέλος να καταστεί 

διαθέσιµη µια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. 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. 

7. Τα χρονοδιαγράµµατα διαβούλευσης µε 
το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση 

που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 

1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ηµερών ή 

µέγιστης διάρκειας 60 ηµερών. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το 

απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η 

χωροθέτηση και το µέγεθος του 

προτεινόµενου έργου, η αρµόδια αρχή 

µπορεί να παρατείνει το εν λόγω 

χρονοδιάγραµµα έως 30 ηµέρες επιπλέον· 
στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή 

ενηµερώνει τον κύριο του έργου για τους 
λόγους της παράτασης. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 

 «7α. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ουσιαστική συµµετοχή του 
ενδιαφερόµενου κοινού στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, τα κράτη µέλη 
φροντίζουν να καταστούν διαθέσιµα στο 
κοινό τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής 
ή των αρχών που είναι αρµόδιες για την 
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εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία 
καθώς και εύκολη και ταχεία πρόσβαση 
στις εν λόγω αρχές οποτεδήποτε και 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη τρέχοντος 
συγκεκριµένου έργου που υπόκειται σε 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
και να δίδεται η δέουσα προσοχή στις 
παρατηρήσεις και γνώµες του κοινού.».  

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Στο άρθρο 7, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 

 «5α.  Στην περίπτωση των 
διασυνοριακών έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τοµέα των 
µεταφορών που περιλαµβάνονται σε 
κάποιον από τους διαδρόµους που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ...+ 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 
ισορροπηµένης ανάπτυξης και 
υλοποίησης του σχεδίου διαδρόµου.». 

 ________________ 

+ ΕΕ: παρακαλούµε εισάγετε τον αριθµό, 
την ηµεροµηνία και τον τίτλο του 
κανονισµού για τη σύσταση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(2011/0302(COD)).   
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να χρησιµοποιηθούν όσοι συντονίζουν τους διαδρόµους του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Μεταφορών στις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης για εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν 

προβλήµατα, λαµβανοµένων υπόψη των πρόσθετων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 

διασυνοριακά έργα. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 8 Άρθρο 8 

 -1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
τα έργα κατασκευάζονται και λειτουργούν 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: 

 α) λαµβάνονται όλα τα ενδεδειγµένα 
προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση 
της ρύπανσης και δεν προκαλείται 
σηµαντική ρύπανση· 

 β) εφαρµόζονται οι καλύτερες διαθέσιµες 
τεχνικές και χρησιµοποιούνται 
αποτελεσµατικά οι φυσικοί πόροι και η 
ενέργεια· 

 γ) προλαµβάνεται η παραγωγή 
αποβλήτων και, στις περιπτώσεις που 
παράγονται απόβλητα, κατά σειρά 
προτεραιότητας και σύµφωνα µε την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
19ης Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε τα 
απόβλητα*, αυτά προετοιµάζονται για εκ 
νέου χρήση, ανακυκλώνονται, 
ανακτώνται ή, όταν αυτό είναι τεχνικά 
και οικονοµικά αδύνατο, διατίθενται µε 
τρόπο που να αποφεύγονται ή να 
µειώνονται οι τυχόν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον· 

 δ) λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να 
προλαµβάνονται τα ατυχήµατα και να 
περιορίζονται οι συνέπειές τους· 
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 ε) λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα κατά 
την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της 
εκµετάλλευσης να επανέλθει στην 
κανονική κατάσταση. 

 Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους 
αυστηρότερους από εκείνους που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν µε τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, η άδεια 
περιλαµβάνει πρόσθετα µέτρα, µε την 
επιφύλαξη άλλων µέτρων που είναι 
δυνατόν να ληφθούν για την τήρηση των 
ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. 

1. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει 
των άρθρων 5, 6 και 7 λαµβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 

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

1. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαµβάνονται 
δεόντως υπόψη και αξιολογούνται 
λεπτοµερώς στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Η απόφαση χορήγησης 
άδειας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) την περιβαλλοντική εκτίµηση της 
αρµόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους 

περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 

απόφαση, καθώς και περιγραφή των 

κύριων µέτρων για να αποφευχθούν, να 

µειωθούν και, ει δυνατόν, να 

αντισταθµισθούν σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις· 

α) τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής 
εκτίµησης της αρµόδιας αρχής κατά το 
άρθρο 3, συµπεριλαµβανοµένης µιας 
σύνοψης των παρατηρήσεων και των 
γνωµών που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε 
τα άρθρα 6 και 7, και τους 
περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 

απόφαση, καθώς και περιγραφή των 

κύριων µέτρων για να αποφευχθούν, να 

µειωθούν και, ει δυνατόν, να 

αντισταθµισθούν σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις· 

β) τους κύριους λόγους επιλογής του 
έργου όπως εγκρίθηκε, µε βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 

υπάρχουσας κατάστασης του 

περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 

υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)· 

β) περίληψη της εκτίµησης των εύλογων 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 

υπάρχουσας κατάστασης του 

περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 

υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)· 

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

    

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο 
τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στη 

χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά 

ζητήµατα και ο τρόπος µε τον οποίο 

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο 
τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στη 

χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά 

ζητήµατα και ο τρόπος µε τον οποίο 
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ενσωµατώθηκαν ή αντιµετωπίσθηκαν τα 

αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων και των 
πληροφοριών που συνελέγησαν σύµφωνα 
µε τα άρθρα 5, 6 και 7. 

ενσωµατώθηκαν ή αντιµετωπίσθηκαν η 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων και οι 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύµφωνα 
µε τα άρθρα 5, 6 και 7. 

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 

µέλη κατά τις διαβουλεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 

7. 

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 

µέλη κατά τις διαβουλεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 

7. 

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 η αρµόδια αρχή 
συνάγει το συµπέρασµα ότι ένα έργο θα 
προκαλέσει σηµαντικές αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αρµόδια 

αρχή, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και 
αφού ζητήσει τη γνώµη των αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 

και του κυρίου του έργου, εξετάζει εάν 
πρέπει να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια 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 άµβλυνσης ή 
αντιστάθµισής τους, σύµφωνα µε τη 
σχετική νοµοθεσία. Στη φάση 
αναθεώρησης της περιβαλλοντικής 
έκθεσης, εφόσον αυτή υπάρξει, πρέπει, 
παρόλα αυτά, να διασφαλίζεται η παροχή 
πληροφοριών προς το κοινό, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 

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, 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει µέτρα 

παρακολούθησης των σηµαντικών 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
κατά τη διάρκεια των σταδίων 
κατασκευής, λειτουργίας, κατεδάφισης 
και κατά το µετά το κλείσιµο στάδιο, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 

αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων άµβλυνσης ή αντιστάθµισής τους, 
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και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 

δυσµενείς επιπτώσεις. 

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 είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις άλλων νοµοθετηµάτων της 
Ένωσης και ανταποκρίνονται στη φύση, 
τη χωροθέτηση και το µέγεθος του 

προτεινόµενου έργου και στη σοβαρότητα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
αποτελέσµατα της παρακολούθησης 
κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή και 
διατίθενται στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιµο µορφότυπο. 

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάµενων 
ρυθµίσεων παρακολούθησης που 

απορρέουν από άλλο ενωσιακό 

νοµοθέτηµα, κατά περίπτωση. 

Επιτρέπεται η χρήση ρυθµίσεων 

παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που απορρέουν από άλλο 
ενωσιακό ή εθνικό νοµοθέτηµα, κατά 
περίπτωση. 

 Όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι 
τα µέτρα άµβλυνσης ή αντιστάθµισης δεν 
επαρκούν ή όταν παρατηρούνται 
σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που αρχικά δεν είχαν 
προβλεφθεί, η αρµόδια αρχή καθορίζει 
διορθωτικά µέτρα άµβλυνσης ή 
αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία. 

3. Όταν η αρµόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 

συνελέγησαν σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6 

και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 

ειδικές εκτιµήσεις που απαιτούνται µε 

βάση άλλο νοµοθέτηµα της Ένωσης, και 

ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρµόδια 

αρχή οριστικοποιεί την εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

εντός τριών µηνών. 

3. Όταν η αρµόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 

συνελέγησαν σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6 

και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 

ειδικές εκτιµήσεις που απαιτούνται µε 

βάση άλλο νοµοθέτηµα της Ένωσης, και 

ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρµόδια 

αρχή οριστικοποιεί την εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

εντός προθεσµίας που καθορίζεται από το 
κράτος µέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 
ηµέρες. 

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 

Ανάλογα µε τη φύση, την πολυπλοκότητα, 

τη χωροθέτηση και το µέγεθος του 

προτεινόµενου έργου, η αρµόδια αρχή 

µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να παρατείνει την 
εν λόγω προθεσµία κατά µία περαιτέρω 
χρονική περίοδο που καθορίζεται από το 
κράτος µέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 
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λόγους παράτασης της προθεσµίας και για 

την αναµενόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασής της. 

ηµέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια 
αρχή ενηµερώνει, εγγράφως, τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης της 

προθεσµίας και για την αναµενόµενη 

ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασής της. 

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρµόδια αρχή 

ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 

περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 

παράγραφος 1 είναι επικαιροποιηµένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόµενα µέτρα πρόληψης, µείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθµισης τυχόν 
σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων. 

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρµόδια αρχή 

ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 

περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 

παράγραφος 1 είναι επικαιροποιηµένες. 

 __________ 

* ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 
 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο α 

Οδηγία 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 
ενδεδειγµένες διαδικασίες, και θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας ή εκδοθεί 
άλλη απόφαση µε σκοπό την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, 
η αρµόδια αρχή ή αρχές ενηµερώνουν 

σχετικά το κοινό και τις αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
το συντοµότερο δυνατό σύµφωνα µε τις 
εθνικές διαδικασίες, και το αργότερο 
εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Η αρµόδια 
αρχή ή αρχές θέτουν την απόφαση στη 
διάθεση του κοινού και των αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σύµφωνα µε την οδηγία 2003/4/ΕΚ. 

α) το περιεχόµενο της απόφασης και τους 
όρους που ενδεχοµένως τη συνοδεύουν· 

 

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση 
και τους προβληµατισµούς και τις γνώµες 
που εξέφρασε το ενδιαφερόµενο κοινό, 
τους κύριους λόγους και ζητήµατα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και 
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πληροφορίες για τη διαδικασία 
συµµετοχής του κοινού· 

γ) περιγραφή των κυρίων µέτρων για την 
αποτροπή, τη µείωση και, ει δυνατόν, την 
αντιστάθµιση των σηµαντικών δυσµενών 
επιπτώσεων· 

 

δ) περιγραφή, εφόσον χρειάζεται, των 
µέτρων παρακολούθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1, 

όταν η αρµόδια αρχή οριστικοποιήσει την 

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του έργου. 

3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1 
πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης 
σχετικά µε τη χορήγηση ή την απόρριψη 
άδειας, όταν η αρµόδια αρχή 
οριστικοποιήσει την εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφοι 3 α και 3 β (νέες) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι: 

 «3α. 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 τριών µηνών από τη 
δέουσα δηµοσιοποίηση της επίσηµης 
απόφασης της αρµόδιας αρχής. 
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 3β. 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.». 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Το άρθρο 10 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 

επηρεάζουν την υποχρέωση των 

αρµοδίων αρχών να τηρούν τους 

περιορισµούς που επιβάλλουν οι εθνικές 

νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις και η 

καθιερωµένη νοµική πρακτική όσον 

αφορά το εµπορικό και βιοµηχανικό 

απόρρητο, συµπεριλαµβανοµένης της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, και τη 

διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος 
υπό την προϋπόθεση ότι συµµορφούνται 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ.». 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη διάρκεια 

της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να συντονιστούν µε τις διατάξεις της οδηγίας 

2003/4/EΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη 

αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 β (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 10 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 10α 

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

Αιτιολόγηση 

Με βάση την πείρα, για να διασφαλισθεί η εναρµονισµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή της 

οδηγίας, τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών πρέπει να προβλέψουν αποτελεσµατικές και 

αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τις 

περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων ή διαφθοράς.  

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 γ (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 «2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν σε ποιο 

στάδιο είναι δυνατόν να προσβάλλονται 

αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις, 
παρέχοντας τη δυνατότητα να 
αµφισβητηθεί η ουσιαστική και τυπική 
νοµιµότητα αποφάσεων, πράξεων ή 
παραλείψεων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρήσης προσωρινών µέτρων προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι το έργο δεν θα 
ξεκινήσει προτού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αναθεώρησης.». 
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Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 δ (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9δ) Στο άρθρο 11, το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι 
επαρκείς και αποτελεσµατικές, να 
προβλέπουν την υποβολή αιτήσεων για τη 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων και να είναι 
ορθές, δίκαιες, εµπρόθεσµες και να µην 

έχουν απαγορευτικό κόστος.» 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 12 β – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Για να εξασφαλίζεται η ορθή 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν 
ορισµένοι τοµείς της οικονοµίας, η 
Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη 
και τον οικείο τοµέα, καταρτίζουν 
τοµεακές κατευθυντήριες γραµµές και 
κριτήρια που πρέπει να εφαρµοστούν 
ώστε να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί 
η τυποποίηση της διαδικασίας εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 
Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το 

κείµενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 

επεξηγηµατικό έγγραφο της σύνδεσης των 

διατάξεών τους µε τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως τις ...+. Κοινοποιούν αµέσως 
στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων, καθώς και επεξηγηµατικό 

έγγραφο της σύνδεσης των διατάξεών τους 

µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.  

 

 ––––––––––––––– 

+ ΕΕ: παρακαλούµε να εισάγετε 
ηµεροµηνία: 24 µήνες µετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.  

Αιτιολόγηση 

Λόγω της πολυπλοκότητας των διατάξεων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητο να 

προβλεφθεί επαρκής χρόνος µεταφοράς της οδηγίας, δύο ετών.  

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 

αδείας υποβλήθηκε πριν την ηµεροµηνία 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 

τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 

λόγω ηµεροµηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 

αδείας υποβλήθηκε πριν την ηµεροµηνία 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 

τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 

λόγω ηµεροµηνία, πρέπει να εκτελούνται 
εντός 8 µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης της τροποποιηµένης οδηγίας. 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα I 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)" 

 β) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 «4α. Υπαίθρια εξόρυξη και παρόµοιες 
υπαίθριες εξορυκτικές βιοµηχανίες.» 

 γ) Στην παράγραφο 7, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

  «(α) έργα κατασκευής σιδηροδροµικών 

γραµµών µεγάλων αποστάσεων και 

αερολιµένων […]·» 

 δ)  στην παράγραφο 7, προστίθεται το 
ακόλουθο σηµείο: 

  «(αα) καθορισµός των διαδροµών άφιξης 
και αναχώρησης των αεροσκαφών από ή 
έως τη σύνδεσή τους µε το δίκτυο.» 

 ε) προστίθενται τα εξής σηµεία 14α και 
14β: 

 «14α. «Η έρευνα, η εκτίµηση και η 
εξόρυξη αργού πετρελαίου και/ή φυσικού 
αερίου που είναι εγκλωβισµένο σε 
σχιστολιθικά κοιτάσµατα µε µείγµα 
αερίου ή άλλα ιζηµατογενή πετρώµατα 
ίσης ή µικρότερης διαπερατότητας και 
πορώδους φύσεως, ανεξαρτήτως της 
εξορυσσόµενης ποσότητας.  

 14β. Έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου 
από ανθρακούχα στρώµατα, 
ανεξαρτήτως της εξορυσσόµενης 
ποσότητας.  
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 στ) η παράγραφος 19 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «19. «Λατοµεία και υπαίθρια ορυχεία 

εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, 
χρυσορυχεία στα οποία εφαρµόζονται 
τεχνικές εξόρυξης µε χρήση κυανιδίων ή 
τυρφορυχεία εκτάσεως άνω των 150 

εκταρίων.» 

 ζ) η παράγραφος 20 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «20. «Κατασκευή, τροποποίηση ή 
επέκταση γραµµών ηλεκτρικού ρεύµατος 
(εναέριων, υπόγειων ή συνδυασµού 
εναερίων και υπόγειων) ή/και 
αναβάθµιση υφιστάµενων γραµµών, µε 
τελική τάση 220 kV και άνω και µήκος 
άνω των 15 km, και κατασκευές ή/και 
τροποποιήσεις των σχετικών 
υποσταθµών (υποσταθµοί 
µετασχηµατισµού τάσης, µετατροπής 
ρεύµατος ή αυτόµατης υπόγειας διανοµής 
και το αντίθετο).»  

  η) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 «24α. Θεµατικά πάρκα και γήπεδα γκολφ 
σχεδιασµένα για περιοχές µε έλλειψη 
υδάτινων πόρων και υψηλό κίνδυνο 
απερήµωσης ή ξηρασίας.» 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο -1 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα II  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1α) Το παράρτηµα II τροποποιείται ως 
εξής: 

 α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 
«ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (ΕΡΓΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ 
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ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)»· 

 β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο σηµείο: 

 «(στ α) ∆ραστηριότητες άγριας αλιείας·»· 

 γ) στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «(γ) Έρευνα και διερεύνηση ορυκτών και 
εξόρυξη ορυκτών µε βυθοκόρηση 

ποταµών και θαλασσών·»· 

  δ) το στοιχείο δ) της παραγράφου 10 
διαγράφεται. 

 ε) στην παράγραφο 13, προστίθεται το 
ακόλουθο σηµείο : 

 «(aa) Τυχόν κατεδάφιση έργων που 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι ή στο 
παρόν Παράρτηµα, η οποία µπορεί να 
έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.». 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο 1 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα II.A 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ANNEX II.A – INFORMATION 
REFERRED TO IN ARTICLE 4(3) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαµβάνεται ειδικότερα: 

1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαµβάνεται: 

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 
υπόγειου ορίζοντά του κατά τα στάδια 
κατασκευής, λειτουργίας και 
κατεδάφισης· 

β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, 
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µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιβαλλοντική 

ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών 

που ενδέχεται να θιγούν. 

µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιβαλλοντική 

ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών 

που ενδέχεται να θιγούν. 

2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 

από το προτεινόµενο έργο. 

2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών 
πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά 

από το προτεινόµενο έργο. 

3. Περιγραφή των πιθανών σηµαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο 

ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 

από: 

3. Περιγραφή των πιθανών σηµαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο 

ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για 
την υγεία του ενεχόµενου πληθυσµού και 
των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο και 
στη πολιτιστική κληρονοµιά, από:  

α) τα αναµενόµενα κατάλοιπα και 
εκποµπές και την παραγωγή αποβλήτων· 

α) τα αναµενόµενα κατάλοιπα και 
εκποµπές και την παραγωγή αποβλήτων, 
κατά περίπτωση· 

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

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 
εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
υδροµορφολογικών αλλαγών). 

4. Περιγραφή των µέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 

πρόληψη ή τη µείωση τυχόν σηµαντικών 
δυσµενών επιπτώσεων του έργου στο 

περιβάλλον. 

4. Περιγραφή των µέτρων που 
προτείνονται για την αποτροπή, την 

πρόληψη ή τη µείωση των σηµαντικών 
δυσµενών επιπτώσεων του έργου στο 

περιβάλλον, ιδίως όταν αυτές θεωρούνται 
µη αναστρέψιµες. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα III 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ANNEX III – SELECTION CRITERIA 
REFERRED TO IN ARTICLE 4(4) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ 
ΕΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να 
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εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής: εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής: 

α) το µέγεθος του έργου, καθώς και του 
υπεδάφους του, κατά περίπτωση· 

α) το µέγεθος του έργου, καθώς και του 
υπεδάφους του, κατά περίπτωση· 

β) τη σώρευση µε άλλα έργα και 
δραστηριότητες· 

    

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

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως γης, 
εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και 
βιοποικιλότητας (συµπεριλαµβανοµένων 
των υδροµορφολογικών αλλαγών). 

δ) την παραγωγή αποβλήτων· δ) την παραγωγή αποβλήτων· 

ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις· ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις (την 
εκποµπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, 
φωτός, θερµότητας και ακτινοβολίας), 
και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 
υγεία· 

στ) τους κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και τους 

κινδύνους ατυχηµάτων, ιδίως από 

υδροµορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από 

χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες ή 

ζωντανούς οργανισµούς, σε ιδιαίτερες 

συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την 

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

στ) 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, τα τοπικά γεωλογικά 
χαρακτηριστικά και την ευαισθησία του 
έργου σε κινδύνους ατυχηµάτων ή 
καταστροφών οι οποίοι εύλογα µπορούν 
να θεωρούνται χαρακτηριστικοί για το 
συγκεκριµένο είδος έργου· 

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην 
κλιµατική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, καθώς 

και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 

γης και τη δασοκοµία), τη συµβολή του 

έργου σε βελτιωµένη ανθεκτικότητα, και 

τον αντίκτυπο της κλιµατικής αλλαγής στο 

έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει µε την 
κλιµατική αλλαγή)· 

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στο κλίµα 
(όσον αφορά τις πιθανές εκποµπές 
θερµοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη 

χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 

δασοκοµία), τη συµβολή του έργου σε 

βελτιωµένη ανθεκτικότητα, και τον 

αντίκτυπο της κλιµατικής αλλαγής στο 

έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει µε την 
κλιµατική αλλαγή)· 

η) 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 

η) τον αντίκτυπο του έργου στο 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης 
(αύξηση δοµηµένων περιοχών 

µακροχρόνια – κατάληψη εδαφών, 
απώλεια γεωργικών και δασικών 
περιοχών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση, σφράγιση), το 
υπέδαφος, τα ύδατα (ποσότητα και 
ποιότητα), τον αέρα (εκποµπές αέριων 
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κατακερµατισµός οικοσυστηµάτων)· ρύπων και ποιότητα του αέρα) και τη 
βιοποικιλότητα (πληθυσµιακή ποσότητα 
και ποιότητα και υποβάθµιση και 

κατακερµατισµός οικοσυστηµάτων)· 

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

ατµοσφαιρικής ρύπανσης)· 

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

ατµοσφαιρικής ρύπανσης ή θορύβου)· 

ι) τον αντίκτυπο του έργου στην 
πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό 

τοπίο. 

ι) τον αντίκτυπο του έργου στην 
πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό 

τοπίο. 

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία 

των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται 

να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς: 

Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία 

των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται 

να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς: 

α) την υπάρχουσα και τη µελετώµενη 
χρήση γης, συµπεριλαµβανοµένης της 

κατάληψης και του κατακερµατισµού 

εδαφών· 

α) την υπάρχουσα και τη µελετώµενη 
χρήση γης, συµπεριλαµβανοµένης της 

κατάληψης και του κατακερµατισµού 

εδαφών· 

β) τον σχετικό πλούτο, διαθεσιµότητα, 
ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής 
(συµπεριλαµβανοµένων του εδάφους, της 

γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)· 

β) τον σχετικό πλούτο, διαθεσιµότητα, 
ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής 
(συµπεριλαµβανοµένων του εδάφους, της 

γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)· 

γ) την ικανότητα απορρόφησης του 
φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στις ακόλουθες περιοχές: 

γ) την ικανότητα απορρόφησης του 
φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στις ακόλουθες περιοχές: 

(i) υγροτόπους, παραποτάµιες περιοχές, 
εκβολές ποταµών· 

(i) υγροτόπους, παραποτάµιες περιοχές, 
εκβολές ποταµών· 

(ii) παράκτιες περιοχές· (ii) παράκτιες περιοχές· 

(iii) ορεινές και δασικές περιοχές· (iii) ορεινές και δασικές περιοχές· 

 (iiiα) περιοχές µε δυνητικό σηµαντικό 
κίνδυνο πληµµύρας· 

(iv) προστατευόµενες φυσικές περιοχές και 
φυσικά πάρκα, µόνιµοι βοσκότοποι, 

γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας· 

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

(v) διατηρητέες ή προστατευόµενες 
περιοχές βάσει της νοµοθεσίας των 
κρατών µελών· περιοχές Natura 2000 που 
έχουν καθορίσει τα κράτη µέλη βάσει των 

οδηγιών 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 
προστατευόµενες περιοχές βάσει διεθνών 

(v) διατηρητέες, υποκείµενες σε 
περιορισµούς, ή προστατευόµενες 
περιοχές βάσει εθνικής ή περιφερειακής 
νοµοθεσίας· περιοχές Natura 2000 που 
έχουν καθορίσει τα κράτη µέλη βάσει των 

οδηγιών 2009/147/EΟK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 
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συµβάσεων· προστατευόµενες περιοχές βάσει διεθνών 

συµβάσεων που έχουν επικυρωθεί από τα 
κράτη µέλη· 

(vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 

ποιότητας που καθορίζονται από την 

ενωσιακή νοµοθεσία και σχετίζονται µε το 

έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία· 

(vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει 
η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής 

ποιότητας που καθορίζονται από την 

ενωσιακή νοµοθεσία και σχετίζονται µε το 

έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία· 

(vii) πυκνοκατοικηµένες περιοχές· (vii) πυκνοκατοικηµένες περιοχές· 

 (viia) περιοχές που κατοικούνται από 
ιδιαίτερα ευαίσθητες ή ευάλωτες οµάδες 
(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµείων, 
σχολείων, οίκων ευγηρίας)· 

(viii) τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, 
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας. 

(viii) τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, 
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας· 

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

 Τυχόν σχετικά όρια που έχουν θεσπιστεί 
από τα κράτη µέλη για τις περιοχές που 
αναφέρονται στα σηµεία i) έως viiiα) θα 
πρέπει να λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη 
την περιβαλλοντική αξία, τον σχετικό 
πλούτο και το µέσο µέγεθος των εν λόγω 
περιοχών στο πλαίσιο του εθνικού 
περιβάλλοντος. 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις 

έργων πρέπει να εξετάζονται σε 

συνάρτηση µε τα κριτήρια που 

καθορίζονται στα σηµεία 1 και 2 ανωτέρω, 

ιδίως ως προς: 

Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις 

έργων πρέπει να εξετάζονται σε 

συνάρτηση µε τα κριτήρια που 

καθορίζονται στα σηµεία 1 και 2 ανωτέρω, 

ιδίως ως προς: 

α) το µέγεθος και την έκταση των 
επιπτώσεων στο χώρο (γεωγραφική 
περιοχή και µέγεθος του πληθυσµού που 

ενδέχεται να θιγούν)· 

α) το µέγεθος και την έκταση των 
επιπτώσεων στο χώρο (γεωγραφική 
περιοχή και µέγεθος του πληθυσµού που 

ενδέχεται να θιγούν)· 

β) τη φύση των επιπτώσεων· β) τη φύση των επιπτώσεων· 

γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των 
επιπτώσεων· 

γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των 
επιπτώσεων· 

δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των 
επιπτώσεων· 

δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των 
επιπτώσεων· 

ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων· ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων· 

στ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την στ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την 
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αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων· αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων· 

ζ) την ταχύτητα εκδήλωσης των 
επιπτώσεων· 

ζ) την ταχύτητα εκδήλωσης των 
επιπτώσεων· 

η) τη σώρευση των επιπτώσεων µε τις 
επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως 
υπαρχόντων ή/και εγκεκριµένων) του ιδίου 

κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου· 

η) τη σώρευση επιπτώσεων µε τις 
επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως 
υπαρχόντων ή/και εγκεκριµένων) του ιδίου 

κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου, και 
τα οποία σε έναν βαθµό βρίσκονται σε 
γεωγραφική περιοχή που πιθανώς µπορεί 
να θιγεί και δεν έχουν ακόµα 
κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και για τα 
οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαµβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες 
πέρα από τις υπάρχουσες ή τις δηµόσια 
διαθέσιµες πληροφορίες· 

θ) τις πτυχές περιβάλλοντος που ενδέχεται 
να επηρεαστούν σηµαντικά· 

θ) τις πτυχές περιβάλλοντος που ενδέχεται 
να επηρεαστούν σηµαντικά· 

ια) τις πληροφορίες και τα πορίσµατα 
σχετικά µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που προέκυψαν από εκτιµήσεις µε βάση 

άλλο ενωσιακό νοµοθέτηµα· 

ια) τις πληροφορίες και τα πορίσµατα 
σχετικά µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
πιθανό αντίκτυπο που προέκυψαν από 
εκτιµήσεις µε βάση άλλο ενωσιακό 

νοµοθέτηµα· 

ιβ) τη δυνατότητα αποτελεσµατικής 
µείωσης των επιπτώσεων. 

ιβ) τη δυνατότητα αποτελεσµατικής 
αποφυγής, πρόληψης ή µείωσης των 
επιπτώσεων. 

 3α. ΤΟΜΕΑΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Καταρτίζονται οδηγοί, εφόσον κρίνεται 
σκόπιµο από την Επιτροπή ή τα κράτη 
µέλη, στους οποίους θα περιλαµβάνονται 
τα κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται 
από διάφορους τοµείς της οικονοµίας στο 
πλαίσιο της εκτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Σκοπός είναι η απλούστευση 
των διαδικασιών και η αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου κατά τη διενέργεια 
εκτιµήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, καθώς και η αποφυγή 
διαφορετικών εφαρµογών από τις 
εκάστοτε αρµόδιες αρχές. 

 Η εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στον τοµέα της ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς και των 
φυσικών τοπίων, διενεργείται µε βάση 
σειρά συγκεκριµένων κριτηρίων τα οποία 
καθορίζονται σε οδηγό που καταρτίζεται 
ειδικά για τον εν λόγω σκοπό. 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα IV 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ) 

1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαµβάνονται ειδικότερα: 

1. Περιγραφή του έργου όπου 
περιλαµβάνονται ειδικότερα: 

 -α) περιγραφή της χωροθέτησης του 
έργου· 

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 της 
κατασκευής, της λειτουργίας και, 
ενδεχοµένως, της κατεδάφισής του· 

 αα) περιγραφή του ενεργειακού κόστους, 
των δαπανών για την ανακύκλωση των 
αποβλήτων που παράγονται λόγω 
κατεδάφισης, της κατανάλωσης 
πρόσθετων φυσικών πόρων όταν 
αναλαµβάνεται έργο κατεδάφισης· 

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των µεθόδων 

κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των 

χρησιµοποιούµενων υλικών, ενέργειας και 

φυσικών πόρων (συµπεριλαµβανοµένων 
των υδάτων, της γης, του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας)· 

β) περιγραφή των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των µεθόδων 

κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των 

χρησιµοποιούµενων υλικών, ενέργειας και 

φυσικών πόρων (συµπεριλαµβανοµένων 
των υδάτων, της γης, του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας)· 

γ) εκτίµηση, ανά τύπο και ποσότητα, 
καταλοίπων και εκποµπών (ρύπανση του 
νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα, του 

εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, 

δονήσεις, φως, θερµότητα, ακτινοβολία 

κ.λπ.) που αναµένεται να προκύψουν από 

γ) εκτίµηση, ανά τύπο και ποσότητα, 
καταλοίπων και εκποµπών (ρύπανση του 
νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα, του 

εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, 

δονήσεις, φως, θερµότητα, ακτινοβολία 

κ.λπ.) που αναµένεται να προκύψουν από 
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τη λειτουργία του προτεινόµενου έργου. τη λειτουργία του προτεινόµενου έργου. 

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 

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. 

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 
εύλογων εναλλακτικών λύσεων που έχει 
εξετάσει ο κύριος του έργου, οι οποίες 
σχετίζονται µε το προτεινόµενο έργο και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και οι 
οποίες καθιστούν δυνατή µια συγκριτική 
εκτίµηση της βιωσιµότητας των 
εξετασθεισών εναλλακτικών λύσεων υπό 
το πρίσµα των σηµαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, και 
επισήµανση των κυρίων λόγων για την 

επιλογή που έγινε.  

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 

και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν 

υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 

υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

σχετιζόµενα µε το έργο, 

συµπεριλαµβανοµένων ιδίως όσων 

αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής σηµασίας και τη χρήση 

φυσικών πόρων. 

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
(βασικό σενάριο) και της πιθανής εξέλιξής 
της εάν δεν υλοποιηθεί το έργο, σε 
περίπτωση που µπορούν λογικά να 
προβλεφθούν οι φυσικές ή κοινωνικές 
αλλαγές του βασικού σεναρίου.  Η εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν 

υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

σχετιζόµενα µε το έργο, 

συµπεριλαµβανοµένων ιδίως όσων 

αφορούν περιοχές ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής σηµασίας και τη χρήση 

φυσικών πόρων. 

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 

4. Περιγραφή στοιχείων 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, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 

τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, το κλίµα 
(εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, και από 

τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 

τη δασοκοµία, δυνατότητες άµβλυνσης, 
επιπτώσεις της προσαρµογής, εφόσον στο 

έργο λαµβάνονται υπόψη κίνδυνοι 

σχετιζόµενοι µε την κλιµατική αλλαγή), τα 

υλικά περιουσιακά στοιχεία 
(συµπεριλαµβανοµένων των δυσµενών 
επιπτώσεων στα περιουσιακά στοιχεία οι 
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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 και 

την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών 

στους κινδύνους φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

οποίες απορρέουν από την επιδείνωση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων), 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 και την ανθεκτικότητα των 

παραγόντων αυτών στους κινδύνους 

φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

5. Περιγραφή των πιθανών σηµαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο 

ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, 

µεταξύ άλλων, από: 

5. Περιγραφή των πιθανών σηµαντικών 
επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο 

ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, 

µεταξύ άλλων, από: 

α) την ίδια την ύπαρξη του έργου· α) την ίδια την ύπαρξη του έργου· 

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 

βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος που παρέχονται από 
αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν µε τη 
διαθεσιµότητα αυτών των πόρων στις 

µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες· 

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, της 

βιοποικιλότητας συµπεριλαµβανοµένων 
της χλωρίδας και της πανίδας, ανάλογα 
κατά το δυνατόν µε τη διαθεσιµότητα 

αυτών των πόρων στις µεταβαλλόµενες 

κλιµατικές συνθήκες· 

γ) την εκποµπή ρύπων, θορύβου, 
δονήσεων, φωτός, θερµότητας, 

ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και 

την οριστική διάθεση αποβλήτων· 

γ) την εκποµπή ρύπων, θορύβου, 
δονήσεων, φωτός, θερµότητας, 

ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και 

την οριστική διάθεση αποβλήτων· 

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονοµιά ή το 

περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχηµάτων ή 
καταστροφών)· 

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία, την πολιτιστική κληρονοµιά ή το 

περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχηµάτων ή 
καταστροφών), οι οποίοι θεωρούνται 
εύλογα χαρακτηριστικοί για το 
συγκεκριµένο είδος έργου· 

ε) τη σώρευση επιπτώσεων µε άλλα έργα 
και δραστηριότητες· 

ε) τη σώρευση επιπτώσεων µε άλλα 
υπάρχοντα ή/και εγκεκριµένα έργα και 
δραστηριότητες, τα οποία σε έναν βαθµό 
βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που 
πιθανώς µπορεί να θιγεί και δεν έχουν 
ακόµα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και 
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
λαµβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες 
πέρα από τις υπάρχουσες ή τις δηµόσια 
διαθέσιµες πληροφορίες· 

στ) τις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών από 

τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 

στ) τις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών από 

τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 
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τη δασοκοµία· τη δασοκοµία· 

ζ) τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και 
υλικά· 

ζ) τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και 
υλικά· 

η) τις υδροµορφολογικές αλλαγές. η) τις υδροµορφολογικές αλλαγές. 

Η περιγραφή των ενδεχόµενων 

σηµαντικών επιπτώσεων πρέπει να 

καλύπτει τις άµεσες και τις τυχόν έµµεσες, 

δευτερεύουσες, σωρευτικές, 

διασυνοριακές, βραχυπρόθεσµες, 

µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες, 

µόνιµες και προσωρινές, θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής 

προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ 
ή κρατών µελών, οι οποίοι σχετίζονται µε 

το έργο. 

Η περιγραφή των ενδεχόµενων 

σηµαντικών επιπτώσεων πρέπει να 

καλύπτει τις άµεσες και τις τυχόν έµµεσες, 

δευτερεύουσες, σωρευτικές, 

διασυνοριακές, βραχυπρόθεσµες, 

µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες, 

µόνιµες και προσωρινές, θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής 

προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
Ένωσης ή κρατών µελών, οι οποίοι 
σχετίζονται µε το έργο. 

6. Η περιγραφή των µεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 

σηµείο 5, καθώς και παρουσίαση των 

κύριων ενεχόµενων αβεβαιοτήτων και της 

επιρροής τους στις εκτιµήσεις επιπτώσεων 

και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 

που κρίνεται προτιµητέα. 

6. Η περιγραφή των µεθόδων πρόβλεψης 
που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το 

σηµείο 5, καθώς και παρουσίαση των 

κύριων ενεχόµενων αβεβαιοτήτων και της 

επιρροής τους στις εκτιµήσεις επιπτώσεων 

και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 

που κρίνεται προτιµητέα. 

7. Περιγραφή των µέτρων που 
προτείνονται για την πρόληψη, τη µείωση 
και, ει δυνατόν, την αντιστάθµιση τυχόν 
σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον κατά το σηµείο 5 και, 

αναλόγως, τυχόν προτεινόµενων 

ρυθµίσεων παρακολούθησης, 

συµπεριλαµβανόµενης της ανάλυσης 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

µετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 

έκταση της µείωσης των σηµαντικών 

δυσµενών επιπτώσεων ή η αντιστάθµισή 
τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο 

κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας 

του έργου. 

7. Περιγραφή των µέτρων που 
προτείνονται, κατά προτεραιότητα, για 
την πρόληψη και τη µείωση και, ως 
έσχατο µέσο, την αντιστάθµιση τυχόν 
σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον κατά το σηµείο 5 και, 

αναλόγως, τυχόν προτεινόµενων 

ρυθµίσεων παρακολούθησης, 

συµπεριλαµβανόµενης της ανάλυσης 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

µετά την κατασκευή του έργου. Στην εν 
λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η 

έκταση της πρόληψης, της µείωσης των 
σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων ή της 
αντιστάθµισής τους και να καλύπτεται 
τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το 

στάδιο λειτουργίας του έργου. 

8. Εκτίµηση των κινδύνων φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και των 

κινδύνων ατυχηµάτων στους οποίους το 

έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, 

αναλόγως, περιγραφή των µέτρων που 

8. Εκτίµηση των πιθανών κινδύνων 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

και των κινδύνων ατυχηµάτων στους 

οποίους το έργο ενδέχεται να είναι 

ευάλωτο και, αναλόγως, περιγραφή των 
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προτείνονται για την πρόληψη των 

κινδύνων αυτών, καθώς και των µέτρων 

ετοιµότητας και αντιµετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων (όπως τα µέτρα που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 96/82/EΚ 
όπως έχει τροποποιηθεί). 

µέτρων που προτείνονται για την πρόληψη 

των κινδύνων αυτών, καθώς και των 

µέτρων ετοιµότητας και αντιµετώπισης 

έκτακτων καταστάσεων (όπως τα µέτρα 
που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 
2012/18/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012 για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων 
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες, ή οι 
απαιτήσεις που απορρέουν από άλλο 
ενωσιακό νοµοθέτηµα ή από διεθνείς 
συµβάσεις). 

9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών 
που διαβιβάζονται βάσει των ανωτέρω. 

9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών 
που διαβιβάζονται βάσει των ανωτέρω. 

10. Επισήµανση τυχόν δυσκολιών 
(τεχνικές αστοχίες ή έλλειψη 

τεχνογνωσίας) που συνάντησε ο κύριος 

έργου στη συλλογή των απαιτούµενων 

πληροφοριών και των πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν για τις περιγραφές και 

τις εκτιµήσεις, καθώς και παρουσίαση των 

κύριων ενεχόµενων αβεβαιοτήτων και της 

επιρροής τους στις εκτιµήσεις επιπτώσεων 

και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 

που κρίθηκε προτιµητέα. 

10. Επισήµανση τυχόν δυσκολιών 
(τεχνικές αστοχίες ή έλλειψη 

τεχνογνωσίας) που συνάντησε ο κύριος 

έργου στη συλλογή των απαιτούµενων 

πληροφοριών και των πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν για τις περιγραφές και 

τις εκτιµήσεις, καθώς και παρουσίαση των 

κύριων ενεχόµενων αβεβαιοτήτων και της 

επιρροής τους στις εκτιµήσεις επιπτώσεων 

και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 

που κρίθηκε προτιµητέα. 

 

 

 

 


