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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 κείµενο: 

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 
αποφασίζουν βάσει: 

 α) κατά περίπτωση εξέτασης· 

 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 

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

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 έργου διατηρείται σε 
ελάχιστο επίπεδο και περιορίζεται στις 
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: 

 

«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 λαµβάνει απόφαση 
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 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 
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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. 

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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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 και τον κύριο 

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: 

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, 
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στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου έργου 

ή τύπου έργου, 

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 

 

 


