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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

10.9.2013 A7-0277/93 

Τροπολογία  93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4a. Η απόφαση να χορηγηθεί άδεια 
υλοποίησης έργου µπορεί να λαµβάνεται 
επίσης εγκρίνοντας ειδική πράξη εθνικής 
νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αρµόδια αρχή έχει διεξαγάγει όλα τα 
στοιχεία της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/94 

Τροπολογία  94 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 

 "4a. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο 
άδειας που χορηγείται σύµφωνα µε την 
οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή για 
την υλοποίηση εργασιών  που είναι 
απαραίτητες µε σκοπό την πρόληψη ή 
την αποκατάσταση περιβαλλοντικών 
ζηµιών σύµφωνα µε την οδηγία 
2004/35/EΕ." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Τροπολογία  95 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-a) στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: 

 «Τα αιτήµατα πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο εξετάζονται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.» 

Or. en 



 

AM\1002542EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/96 

Τροπολογία  96 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-αα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείµενο: 

 "4. Στο ενδιαφερόµενο κοινό παρέχονται 
έγκαιρα και πραγµατικά δυνατότητες να 
συµµετάσχει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, 
µέσω της επαφής τους µε την αρµόδια 
αρχή ή αρχές. Αυτές έχουν την 
υποχρέωση, σε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων, να αναφέρουν τις 
παρατηρήσεις και τις γνώµες που το 
κοινό έχει το δικαίωµα να διατυπώσει 
όταν όλες οι επιλογές είναι ακόµη 
δυνατές, πριν από τη λήψη της απόφασης 
για τη συναίνεση ανάπτυξης.» 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Τροπολογία  97 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
(9a) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 
"3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τι 
αποτελεί επαρκές συµφέρον και τι 
προσβολή δικαιώµατος, µε σταθερό 
γνώµονα να παρέχεται στο ενδιαφερόµενο 
κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 
Προς τούτο, το συµφέρον κάθε µη 
κυβερνητικής οργάνωσης που πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, 
η οποία: 

 
(a) έχει την έδρα των δραστηριοτήτων 
της στο έδαφος στο οποίο αναφέρονται οι 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6,  
και 

 
(β) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οι 
οποίες καθορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο, 

 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. Οι οργανώσεις αυτές 
θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώµατα 
που µπορούν να προσβληθούν, για τους 
σκοπούς του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Τροπολογία  98 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3: 

διαγράφεται 

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

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Τροπολογία  99 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

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 δεν 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 της 

οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως τροποποιείται 

από την παρούσα οδηγία. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Τροπολογία  100 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Παράρτηµα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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 στην 

κλιµατική αλλαγή (όσον αφορά τις πιθανές 
εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, καθώς 

και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 

γης και τη δασοκοµία)· 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Τροπολογία  101 

Giancarlo Scottà 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Παράρτηµα IV – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος 
που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από 

το προτεινόµενο έργο, µεταξύ των οποίων 

ιδίως ο πληθυσµός, η ανθρώπινη υγεία, η 

χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήµατος που 
παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη 
εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, 
διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), 

τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, η 
κλιµατική αλλαγή (εκποµπές 
θερµοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση 

γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 

δασοκοµία, δυνατότητες µετριασµού, 
επιπτώσεις της προσαρµογής, εφόσον στο 
έργο λαµβάνονται υπόψη κίνδυνοι 
σχετιζόµενοι µε την κλιµατική αλλαγή), 
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η 

πολιτιστική κληρονοµιά, 

συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής 

και της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, το 

φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει 

να περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση των 

παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, 

την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των 

παραγόντων αυτών στους κινδύνους 

φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

4. Περιγραφή των παραγόντων 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 
(πιθανές εκποµπές θερµοκηπιακών 
αερίων, και από τη χρήση γης, την αλλαγή 

χρήσης γης και τη δασοκοµία), τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία 
(συµπεριλαµβανοµένων αρνητικών 
επιπτώσεων στην αξία των ακινήτων που 
προκύπτει από την χειροτέρευση 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. 
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