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10.9.2013 A7-0277/102 

Τροπολογία  102 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
(19a) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
άτοµα που ελέγχουν τις περιβαλλοντικές 
εκθέσεις διαθέτουν, λόγω των προσόντων 
και της πείρας τους, την αναγκαία 
τεχνική εµπειρογνωµοσύνη ώστε 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· 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/103 

Τροπολογία  103 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

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, τα ύδατα, τον αέρα και το 
κλίµα· 

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

(γ) στα υλικά αγαθά και 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)· 
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(ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 

ανθεκτικότητα των παραγόντων που 

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

κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών. 

(ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 

ανθεκτικότητα των παραγόντων που 

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

 1a. 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. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/104 

Τροπολογία  104 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

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: 

(a) 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 
αποφασίζουν βάσει: 

 (a) κατά περίπτωση εξέτασης· 

 ή 

 (β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που 
καθορίζουν τα κράτη µέλη. 
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 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. Το 
σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται 
από τον κύριο του έργου θα είναι όσο το 
δυνατόν συντοµότερες και θα 
περιορίζονται σε βασικές πτυχές που 
επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή να 
αποφασίζει σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.  

 

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: 

διαγράφεται 

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

πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 

και συνεκτιµώντας, κατά περίπτωση, τα 

αποτελέσµατα µελετών, προκαταρκτικών 

ελέγχων ή εκτιµήσεων των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον µε βάση άλλο ενωσιακό 

νοµοθέτηµα. Η απόφαση κατά την 

παράγραφο 2: 

5. Η αρµόδια αρχή προβαίνει σε 
προσδιορισµό σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, µε βάση τις πληροφορίες 

που παρείχε ο κύριος έργου σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 και συνεκτιµώντας, κατά 
περίπτωση, τα αποτελέσµατα µελετών, 

προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιµήσεων 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον µε βάση 

άλλο ενωσιακό νοµοθέτηµα. Η απόφαση 
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κατά την παράγραφο 2: 

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

διαγράφεται 

(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.» 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/105 

Τροπολογία  105 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

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. Όταν ο κύριος του έργου υποβάλλει 
σχετική αίτηση, Η αρµόδια αρχή, αφού 
συµβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ο κύριος του 
έργου εκδίδει γνωµοδότηση 
καθορίζοντας 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: 

(a) τις απαιτούµενες αποφάσεις και 
γνωµοδοτήσεις, 

διαγράφεται 

(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 που 
µπορούν να εξεταστούν από τον κύριο του 
έργου οι οποίες είναι σχετικές µε το 
προτεινόµενο έργο,  τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους και τις σηµαντικές 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον· 
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(ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία 
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα, 

διαγράφεται 

(στ) στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου έργου 

ή τύπου έργου, 

(στ) στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 

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 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. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/106 

Τροπολογία  106 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

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 

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 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. 

Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευµένους και τεχνικά αρµόδιους 
εµπειρογνώµονες και επιλογής τους 
(παραδείγµατος χάρη απαιτούµενα 

Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις προσφυγής σε 

αρµόδιους εµπειρογνώµονες και επιλογής 

τους (παραδείγµατος χάρη απαιτούµενα 
προσόντα και εµπειρία, ανάθεση 
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προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 

αδειοδότηση και απόρριψη) 

προσδιορίζονται από τα κράτη µέλη.» 

αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) 

προσδιορίζονται από τα κράτη µέλη.  

 

 
Η αρχή η οποία επανεξετάζει την 
αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον 
καλείται να µην έχει οιαδήποτε 
συµφέροντα η σχέση µε τον συγκεκριµένο 
φάκελο µε σκοπό να αποφεύγεται κάθε 
σύγκρουση συµφέροντος.  
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10.9.2013 A7-0277/107 

Τροπολογία  107 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

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 
28ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες*, µε δηµόσιες ανακοινώσεις 
και µε άλλα πρόσφορα µέσα, όπως τα 
ηλεκτρονικά µέσα, 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: 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/108 

Τροπολογία  108 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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) 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
 (-aδ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείµενο: 

 
"5. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την 
ενηµέρωση του κοινού και τη 
διαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο κοινό 
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.»: 

5Or. en 

 

 


