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Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Tροποποίηση 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 8 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 8 Άρθρο 8 

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. Εφόσον ληφθεί 
απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη 
συναίνεσης, η αρµόδια αρχή ή αρχές 
ενηµερώνουν το κοινό σχετικά, σύµφωνα 
µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

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, 

β) σύνοψη των κύριων εναλλακτικών 
λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου 
και υπόδειξη των κύριων λόγων της 
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καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)· 

επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον· 

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 

ενσωµατώθηκαν ή αντιµετωπίσθηκαν τα 

αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων και των 

πληροφοριών που συνελέγησαν σύµφωνα 

µε τα άρθρα 5, 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 

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. Η αρµόδια αρχή, όσο το δυνατόν πιο 

έγκαιρα και µετά από διαβούλευση µε τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 και µε τον κύριο έργου, 

εξετάζει εάν πρέπει να αρνηθεί να 
συναινέσει στο έργο ή 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 βάσει της ειδικής 
νοµοθεσίας. 

Εάν η αρµόδια αρχή αποφασίσει να 

χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση αδείας περιέχει µέτρα 

παρακολούθησης των σηµαντικών 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

Εάν η αρµόδια αρχή αποφασίσει να 

χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι, 

βάσει της ειδικής νοµοθεσίας, η 
χορήγηση αδείας περιέχει µέτρα 

παρακολούθησης των σηµαντικών 
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ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 

αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων µετριασµού ή αντιστάθµισής τους, 

και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσµενείς επιπτώσεις. 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

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

 

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

 

  

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 

λόγους παράτασης της προθεσµίας και για 

την αναµενόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασής της. 

Ανάλογα µε τη φύση, την πολυπλοκότητα, 

τη χωροθέτηση και το µέγεθος του 

προτεινόµενου έργου, η αρµόδια αρχή 

µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να παρατείνει την 
εν λόγω προθεσµία κατά µία περαιτέρω 
χρονική περίοδο που καθορίζεται από το 
κράτος µέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 
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, 
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ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόµενα µέτρα πρόληψης, µείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθµισης τυχόν 
σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων. 
 __________ 

* Ε L 312 της 22.11.2008, σ. 3 
  

Or. en 



 

AM\1002583EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/110 

Τροπολογία  110 
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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 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 µετά 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, 
εφόσον ο κύριος έργου ζητεί να συνεχίσει 
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όσον αφορά το έργο του, 
σύµφωνα µε τις τροποποιηµένες 
διατάξεις. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 
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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 

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)" 

 γ) Στο σηµείο 7, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «α) έργα κατασκευής σιδηροδροµικών 
γραµµών µεγάλων αποστάσεων και 
αερολιµένων […]·» 

 δ) στο σηµείο 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 
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ίσης ή µικρότερης διαπερατότητας και 
πορώδους φύσεως, ανεξαρτήτως της 
εξορυσσόµενης ποσότητας.  

 14β. Έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου 
από ανθρακούχα στρώµατα, 
ανεξαρτήτως της εξορυσσόµενης 
ποσότητας.  

 στ) το σηµείο 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) το σηµείο 20 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «20. «Κατασκευή, τροποποίηση ή 
επέκταση γραµµών ηλεκτρικού ρεύµατος 
(εναέριων, υπόγειων ή µεικτών) 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 αντιστρόφως).»  

 η) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 24 α: 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Τροπολογία  112 

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 

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)" 

 γ) Στο σηµείο 7, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «α) έργα κατασκευής σιδηροδροµικών 
γραµµών µεγάλων αποστάσεων και 
αερολιµένων […]·» 

 δ) στο σηµείο 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. «Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου 
που είναι εγκλωβισµένο σε σχιστολιθικά 
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κοιτάσµατα µε µείγµα αερίου ή άλλα 
ιζηµατογενή πετρώµατα ίσης ή 
µικρότερης διαπερατότητας και 
πορώδους φύσεως, εφόσον η 
εξορυσσόµενη ποσότητα υπερβαίνει τους 
500 τόνους ηµερησίως ή τις 500.000 
κυβικά µέτρα ηµερησίως.  
 
14β. Εξόρυξη φυσικού αερίου από 
ανθρακούχα στρώµατα, εφόσον η 
εξορυσσόµενη ποσότητα υπερβαίνει τις 
500.000 κυβικά µέτρα ηµερησίως, 
εξαιρουµένης της εξόρυξης για λόγους 
ασφαλείας. 

 στ) το σηµείο 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) το σηµείο 20 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «20. «Κατασκευή, τροποποίηση ή 
επέκταση γραµµών ηλεκτρικού ρεύµατος 
(εναέριων, υπόγειων ή µεικτών) 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 αντιστρόφως).»  

 η) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 24 α: 

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

Or. en 
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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 

περιλαµβάνεται 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· 

  

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, γ) εκτίµηση, ανά τύπο και ποσότητα, 
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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 

τη λειτουργία του προτεινόµενου έργου. 

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 

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. 

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, 

4. Περιγραφή περιβαλλοντικών 
παραγόντων 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, 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 
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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. 

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. 

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, και ιδίως 

εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 

περιλαµβανοµένης της χλωρίδας και 
πανίδας· 

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· 

 

στ) τις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών από 

τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 

τη δασοκοµία· 

στ) τις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών από 

τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και 

τη δασοκοµία· 

ζ) τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και 

υλικά· 

ζ) τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και 

υλικά· 
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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 

προτείνονται για την πρόληψη των 

κινδύνων αυτών, καθώς και των µέτρων 

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 

µέτρων που προτείνονται για την πρόληψη 

των κινδύνων αυτών, καθώς και των 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

ετοιµότητας και αντιµετώπισης έκτακτων 

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

µέτρων ετοιµότητας και αντιµετώπισης 

έκτακτων καταστάσεων. 

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. 

Or. en 

 

 


