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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

10.9.2013 A7-0277/114 

Τροπολογία  114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz 

και άλλοι 

 

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 23 α (νέα) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Τα κατώτερα όρια παραγωγής που 
ορίζονται για το συµβατικό αργό 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο 
παράρτηµα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
δεν λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα 
των επιπέδων ηµερήσιας παραγωγής των 
µη συµβατικών υδρογονανθράκων, τα 
οποία συχνά ποικίλλουν σηµαντικά και 
είναι χαµηλότερα. Ως εκ τούτου, τα έργα 
που αφορούν τους εν λόγω 
υδρογονάνθρακες δεν υπόκεινται σε 
υποχρεωτική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο 
φρέατος αλλά σε επίπεδο έργου. Σύµφωνα 
µε την αρχή της προφύλαξης, όπως 
ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισµά του της 21ης Νοεµβρίου 2012 
σχετικά µε τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και σχιστολιθικού 
πετρελαίου στο περιβάλλον, σκόπιµο θα 
ήταν να περιληφθεί η εµπορική παραγωγή 
µη συµβατικών υδρογονανθράκων στο 
παράρτηµα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
ώστε τα έργα εµπορικής παραγωγής από 
περιοχή για την οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια, που αφορούν τέτοιου είδους 
υδρογονάνθρακες να υπόκεινται 
συστηµατικά σε εκτίµηση 
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Or. en 



 

AM\1002549EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/115 

Τροπολογία  115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz και άλλοι 

 

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 Ι, σηµεία 14 α και 14 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14α. «Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
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, 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. 

Or. en 



 

AM\1002549EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/116 

Τροπολογία  116 

Νικόλαος Χουντής, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, η συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2011/92/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. Στις περιπτώσεις αυτές 
παρέχονται εγκαίρως κατάλληλες 
πληροφορίες που αιτιολογούν την επιλογή 
στην Επιτροπή και στο ενδιαφερόµενο 
κοινό, ενώ έχει συγχρόνως εξεταστεί κάθε 
άλλη εφικτή εναλλακτική λύση. 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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Or. enΑιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ενδιαφερόµενο κοινό πρέπει να ενηµερώνονται εγκαίρως όταν, 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χορηγείται σε κράτη µέλη άδεια να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις 

της οδηγίας 2011/92. 



 

AM\1002549EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/117 

Τροπολογία  117 

João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 22 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α). Η συµµετοχή του κοινού στη λήψη 
των αποφάσεων είναι ουσιώδους 
σηµασίας καθώς θα επιτρέπει να 
διατυπώνονται τυχόν απόψεις και 
προβληµατισµοί που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις που πρόκειται 
να ληφθούν, καθιστώντας έτσι τη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
περισσότερο υπεύθυνη και διαφανή, 
βελτιώνοντας την ποιότητα των 
αποφάσεων ως προς την ουσία τους και 
συµβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέµατα περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τονίζεται η σηµασία της συµµετοχής του κοινού. 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/118 

Τροπολογία  118 

Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 

προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να µην 

εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 

που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 

εθνικής άµυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν 
ότι η εφαρµογή της οδηγίας θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς 

αυτούς. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 

προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να µην 

εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 

που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 

εθνικής άµυνας, εφόσον κρίνουν ότι η 

εφαρµογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογήσει 
κατάλληλα τυχόν εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις και µπορούν να δικαιολογήσουν 
την τελική επιλογή στην Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τελική επιλογή κοινοποιείται πάντοτε στην Επιτροπή. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Τροπολογία  119 

João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 -α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 
-1:  

 -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.» 

Or. en 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/120 

Τροπολογία  120 

Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 9 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μετά το άρθρο 9 προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 9α 

 
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρµόδια αρχή ή οι αρµόδιες αρχές, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, δεν 
βρίσκονται σε σύγκρουση συµφερόντων 
σύµφωνα µε οποιεσδήποτε νοµοθετικές 
διατάξεις που τις δεσµεύουν.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τονίζεται η ανάγκη να αποφευχθεί ενδεχόµενη κατάσταση στην οποία οι αρµόδιες αρχές θα 

βρεθούν σε θέση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Τροπολογία  121 

Νικόλαος χουντής, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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  

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα II.Α – σηµείο 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 

εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 

καθώς και τις υδροµορφολογικές αλλαγές. 

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 

εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και 
βιοποικιλότητας, καθώς και τις 

υδροµορφολογικές αλλαγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η χρήση του αέρα ως φυσικού πόρου, όπως αυτό εγκρίθηκε 

στην επιτροπή PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Τροπολογία  122 

Νικόλαος Χουντής, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα III – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 

εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, 

καθώς και τις υδροµορφολογικές αλλαγές. 

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως 

εδάφους, γης, υποεδάφους, υδάτων, αέρα 
και βιοποικιλότητας, καθώς και τις 

υδροµορφολογικές αλλαγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η χρήση του αέρα ως φυσικού πόρου, όπως αυτό εγκρίθηκε 

στην επιτροπή PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Τροπολογία  123 

Νικόλαος Χουντής, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα III – σηµείο 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιµότητα, 

ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής 

(συµπεριλαµβανοµένων του εδάφους, της 

γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)· 

τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιµότητα, 

ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής 

(συµπεριλαµβανοµένων του εδάφους, της 

γης, των υδάτων, του αέρα και της 
βιοποικιλότητας)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η χρήση του αέρα ως φυσικού πόρου, όπως αυτό εγκρίθηκε 

στην επιτροπή PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Τροπολογία  124 

Νικόλαος Χουντής, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα IIΙ – σηµείο 2 – σηµείο ii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

παράκτιες περιοχές· παράκτιες περιοχές και θαλάσσιο 
περιβάλλον· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον πλησίον των 

παρακτίων ζωνών, όπως εγκρίθηκε στην επιτροπή PETI. 
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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 

Παράρτηµα – σηµείο 2 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα IV – σηµείο 4 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

την εκποµπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, 

φωτός, θερµότητας, ακτινοβολίας, την 

πρόκληση οχλήσεων και την οριστική 
διάθεση αποβλήτων· 

την εκποµπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, 

φωτός, θερµότητας, ακτινοβολίας, την 

πρόκληση οχλήσεων, την οριστική διάθεση 
και ανάκτηση αποβλήτων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συνεκτίµηση των επιπτώσεων από την ανάκτηση αποβλήτων είναι σηµαντικός παράγοντας 

που δεν πρέπει να παραµελείται, όπως εγκρίθηκε στην επιτροπή PETI. 

 

 


