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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 
κατασκευής, λειτουργίας και, 
ενδεχοµένως, 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, 
καταλοίπων και εκποµπών (ρύπανση του 
νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα, του 

γ) εκτίµηση, ανά τύπο και ποσότητα, 
καταλοίπων και εκποµπών (ρύπανση του 
νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα, του 
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εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, 

δονήσεις, φως, θερµότητα, ακτινοβολία 

κ.λπ.) που αναµένεται να προκύψουν από 

τη λειτουργία του προτεινόµενου έργου. 

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, συµπύκνωση, στεγανοποίηση), 
τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο 
αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, το κλίµα 
(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 
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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. 

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, ιδίως της γης, 
του εδάφους, των υδάτων και της 
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 

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 
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κινδύνων αυτών, καθώς και των µέτρων 

ετοιµότητας και αντιµετώπισης έκτακτων 

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

των κινδύνων αυτών, καθώς και των 

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 
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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 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η απόφαση να χορηγηθεί άδεια 
υλοποίησης έργου µπορεί να λαµβάνεται 
επίσης µε την έγκριση ειδικής εθνικής 
νοµοθετικής πράξης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρµόδια αρχή έχει 
διεξαγάγει όλα τα στοιχεία της εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

 

 


