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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης 

των πληροφοριών και η εξασφάλιση μιας 

πιο συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά 

τις νομοθετικές πράξεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του, κατά 

περίπτωση με την απλούστευση της 

υποβολής εκθέσεων, ούτως ώστε να 

μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, με τη 

βελτίωση της βάσης δεδομένων για 

μελλοντικές αξιολογήσεις, ή με την 

αύξηση της διαφάνειας προς όφελος των 

πολιτών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα δεδομένα που υποβάλλουν τα 

κράτη μέλη είναι απαραίτητα ώστε η 

Επιτροπή να παρακολουθεί, να 

επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις 

της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους 

που επιδιώκει, προκειμένου να 

επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική 

αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με 

την παράγραφο 22 της διοργανικής 

συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 

(3) Η διαδικασία με την οποία τα 

κράτη μέλη υποβάλλουν εγκαίρως 

ολοκληρωμένες εκθέσεις σχετικά με τα 

συναφή δεδομένα είναι απαραίτητη ώστε 

η Επιτροπή να παρακολουθεί, να 

επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις 

της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους 

που επιδιώκει, προκειμένου να 

επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική 

αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με 

την παράγραφο 22 της διοργανικής 

συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
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βελτίωση του νομοθετικού έργου49. Είναι 

σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε 

αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα 

του περιβάλλοντος, με σκοπό τη 

μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των 

δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία 

συμπληρώνονται ενδεχομένως από 

επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά 

δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται 

σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την 

καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, 

της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 

της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας 

της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ 

ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής 

εκθέσεων που μπορούν επίσης να 

χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό 

αυτό. 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου49. Είναι 

σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε 

αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα 

του περιβάλλοντος, με σκοπό τη 

μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των 

δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία 

συμπληρώνονται ενδεχομένως από 

επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά 

δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται 

σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την 

καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, 

της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 

της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας 

της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ 

ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής 

εκθέσεων που μπορούν επίσης να 

χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό 

αυτό. 

_________________ _________________ 

49 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 49 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής 

προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2007/2/ΕΚ και την αξιολόγηση 

REFIT52, κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της 

απλούστευσης της εφαρμογής της εν λόγω 

οδηγίας και της μείωσης της διοικητικής 

επιβάρυνσης που συνδέεται με την 

παρακολούθηση από τα κράτη μέλη, να 

μην απαιτείται πλέον από τα κράτη μέλη 

να αποστέλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις 

ανά τριετία, και από την Επιτροπή να 

υποβάλλει συνοπτική έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, δεδομένου ότι ο έλεγχος 

(7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής 

προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2007/2/ΕΚ και την αξιολόγηση 

REFIT52, κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της 

απλούστευσης της εφαρμογής της εν λόγω 

οδηγίας και της μείωσης της διοικητικής 

επιβάρυνσης που συνδέεται με την 

παρακολούθηση από τα κράτη μέλη, να 

μην απαιτείται πλέον από τα κράτη μέλη 

να αποστέλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις 

ανά τριετία, και από την Επιτροπή να 

υποβάλλει συνοπτική έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, δεδομένου ότι ο έλεγχος 
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καταλληλότητας για την υποβολή 

εκθέσεων επιβεβαίωσε την περιορισμένη 

χρήση τέτοιων εκθέσεων53. 

καταλληλότητας για την υποβολή 

εκθέσεων επιβεβαίωσε την περιορισμένη 

χρήση τέτοιων εκθέσεων53. 

Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να 

συνεχίσει να διεξάγει, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, και να δημοσιοποιεί 

αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας. 

_________________ _________________ 

52 COM(2016) 478 και SWD(2016) 273. 52 COM(2016) 478 και SWD(2016) 273. 

53 COM(2017) 312. 53 COM(2017) 312. 

Αιτιολόγηση 

Το τρέχον κείμενο της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να δημοσιοποιείται 

τουλάχιστον μια τακτική αξιολόγηση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα βιβλία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμα στο 

κοινό κάθε ημερολογιακό έτος, εντός 

τριών μηνών από το τέλος του σχετικού 

ημερολογιακού έτους, σε ενοποιημένη 

μορφή, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 

της απόφασης 94/741/ΕΚ της 

Επιτροπής**, ή σε άλλη μορφή που 

προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 17. 

Τα βιβλία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμα και 

εύκολα προσβάσιμα στο κοινό κάθε 

ημερολογιακό έτος, εντός τριών μηνών 

από το τέλος του σχετικού ημερολογιακού 

έτους, σε ενοποιημένη μορφή, όπως 

καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 

94/741/ΕΚ της Επιτροπής**, ή σε άλλη 

μορφή που προβλέπεται σύμφωνα με το 

άρθρο 17. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πληροφορίες για τις μεθόδους 

επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων ανακοινώνονται στις αρμόδιες 

αρχές κατόπιν αιτήματός τους. 

3. Πληροφορίες για τις μεθόδους 

επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων ανακοινώνονται στις αρμόδιες 

αρχές. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, 

με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο 

σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη 

οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από το 

άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν 

λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση 

σε επίπεδο Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση 

τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη 

μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, 

με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο 

σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη 

οφείλουν να παρέχουν εν ευθέτω χρόνω 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από 

το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν 

λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες 

της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση 

σε επίπεδο Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση 

τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη 

μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή προβαίνει, το αργότερο την 

1η Ιανουαρίου 2021 και στη συνέχεια 

τουλάχιστον ανά τριετία, σε αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας και της εφαρμογής 

της. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συνοδεύει την έκθεση αυτή, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, με κατάλληλες 

νομοθετικές προτάσεις. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

στρατηγικοί χάρτες θορύβου που 

καταρτίζουν και, ενδεχομένως, εγκρίνουν, 

και τα σχέδια δράσης που καταστρώνουν, 

να καθίστανται διαθέσιμα και να 

διαδίδονται στο κοινό σύμφωνα με την 

οικεία νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως την 

οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και 

την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, και 

σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V της 

οδηγίας 2002/49/ΕΚ, μεταξύ άλλων, με 

χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών 

πληροφοριών. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

στρατηγικοί χάρτες θορύβου που 

καταρτίζουν και, ενδεχομένως, εγκρίνουν, 

και τα σχέδια δράσης που καταστρώνουν, 

να καθίστανται διαθέσιμα χωρίς 

καθυστέρηση και να διαδίδονται στο κοινό 

σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της ΕΕ, 

και ιδίως την οδηγία 2003/4/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου* και την οδηγία 2007/2/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου**, και σύμφωνα με τα 

παραρτήματα IV και V της οδηγίας 

2002/49/ΕΚ, μεταξύ άλλων, με χρήση των 

διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι 

μηνών από τις ημερομηνίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, 

αντιστοίχως, οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς 

χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι 

μηνών από τις ημερομηνίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, 

αντιστοίχως, οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς 

χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των 
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σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο 

παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 

μόνο ηλεκτρονικά στο αποθετήριο 

δεδομένων που πρόκειται να θεσπιστεί 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 

13 παράγραφος 3. Στην περίπτωση που 

κράτος μέλος επιθυμεί να επικαιροποιήσει 

πληροφορίες, περιγράφει τις διαφορές 

μεταξύ των επικαιροποιημένων και των 

αρχικών πληροφοριών και τους λόγους της 

επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων. 

σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο 

παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 

μόνο ηλεκτρονικά στο αποθετήριο 

δεδομένων. Στην περίπτωση που κράτος 

μέλος επιθυμεί να επικαιροποιήσει 

πληροφορίες, περιγράφει τις διαφορές 

μεταξύ των επικαιροποιημένων και των 

αρχικών πληροφοριών και τους λόγους της 

επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων. Η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για τη 

συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον 

αφορά τη δημιουργία του αποθετηρίου 

δεδομένων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 Άρθρο 10 α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

 2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 

παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 

... [ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*+]. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 

έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 

πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 

ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
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διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 2 μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

 4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 

διοργανικής συμφωνίας της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 

 5. Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 
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 ______________ 

 * Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της ..., σχετικά με [την 

ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων στον τομέα της 

περιβαλλοντικής πολιτικής ...], (ΕΕ L της 

..., σ. ...). 

 + ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός του 

κανονισμού που περιλαμβάνεται στο 

έγγραφο 2018/0205(COD) και να 

συμπληρωθεί ο αριθμός, ο τίτλος, η 

ημερομηνία και τα στοιχεία ΕΕ του εν 

λόγω κανονισμού στην υποσημείωση. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

Παράρτημα VI – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

αναπτύσσει υποχρεωτικό ψηφιακό 

μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για 

την ανταλλαγή πληροφοριών από τους 

στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις 

περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

με έλεγχο στην οποία αναφέρεται το 

άρθρο 13 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 10α για τη 

συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, 

ώστε να αναπτύξει υποχρεωτικό ψηφιακό 

μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για 

την ανταλλαγή πληροφοριών από τους 

στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις 

περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.  

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 1. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 
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απαλείφεται· τροποποιείται ως εξής: 

 Η Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 

2021, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της παρούσας 

οδηγίας ως προς την πραγματική 

αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 

ζημιών, σχετικά με τη διαθεσιμότητα με 

εύλογο κόστος και σχετικά με τους όρους 

ασφάλισης και άλλων μορφών 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις 

δραστηριότητες που καλύπτονται από το 

Παράρτημα III. Η έκθεση εξετάζει 

επίσης, όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική ασφάλεια, τις 

ακόλουθες πτυχές: μια σταδιακή 

προσέγγιση, ένα μέγιστο ποσό για την 

χρηματοοικονομική εγγύηση και την 

εξαίρεση δραστηριοτήτων χαμηλού 

κινδύνου. Βάσει της εν λόγω έκθεσης 

καθώς και βάσει μιας διευρυμένης 

αξιολόγησης του αντίκτυπου, 

συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης 

κόστους-οφέλους, η Επιτροπή υποβάλλει, 

εφόσον ενδείκνυται, προτάσεις για ένα 

σύστημα εναρμονισμένης υποχρεωτικής 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι νέες υποχρεώσεις που αφορούν την αξιολόγηση της 

αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε επαρκείς 

και επικαιροποιημένες πληροφορίες, 

τουλάχιστον σχετικά με τις επικείμενες 

απειλές ζημιών, να είναι διαθέσιμες στο 

κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών 

δεδομένων, επιγραμμικά, σύμφωνα με το 

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

επαρκείς και επικαιροποιημένες 

πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τις 

επικείμενες απειλές ζημιών, να είναι 

απευθείας διαθέσιμες στο κοινό και στην 

Επιτροπή υπό μορφότυπο ανοικτών 
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παράρτημα VI της οδηγίας και το άρθρο 7 

παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*. Για κάθε συμβάν, 

παρέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στο παράρτημα VI της 

παρούσας οδηγίας. 

δεδομένων, επιγραμμικά, σύμφωνα με το 

παράρτημα VI της οδηγίας και το άρθρο 7 

παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*. Για κάθε συμβάν, 

παρέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στο παράρτημα VI της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή έχει πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου να 

εκπληρώνει την υποχρέωσή της δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο 

Ένωσης, μεταξύ άλλων χάρτες βάσει των 

δεδομένων που καθίστανται διαθέσιμα από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο 

Ένωσης, μεταξύ άλλων χάρτες βάσει των 

δεδομένων που καθίστανται διαθέσιμα από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και την επικαιροποιούν 

τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να γίνεται σαφής αναφορά στην υποχρέωση να επικαιροποιείται τακτικά η 

επισκόπηση. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή προβαίνει, ανά τακτά 4. Η Επιτροπή προβαίνει, το 
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διαστήματα, σε αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ 

άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 

αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2021 και στη 

συνέχεια τουλάχιστον ανά τριετία, σε 

αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η 

αξιολόγηση δημοσιοποιείται και 

βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να γίνεται σαφής αναφορά στη δημοσιοποίηση της αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην πείρα που αποκτάται από την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας· 

α) στην πείρα που αποκτάται από την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και την 

αξιολόγηση των εξελίξεων στα κράτη 

μέλη, όσον αφορά την πραγματική 

αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 

ζημίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η 

περιβαλλοντική ζημία προκαλείται από 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 

(ΓΤΟ), στην εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας σε προστατευόμενα είδη και 

φυσικούς οικοτόπους, στο δικαίωμα των 

φορέων εκμετάλλευσης να περιορίσουν 

την ευθύνη τους σύμφωνα με τις διεθνείς 

συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 3, και στην εξαίρεση της 

ρύπανσης που καλύπτουν οι διεθνείς 

πράξεις που αναγράφονται στα 

παραρτήματα IV και V από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· 

 (Η φράση «και την αξιολόγηση των 

εξελίξεων στα κράτη μέλη» αφορά το 

σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της θα 

καταστήσει αναγκαίες αντίστοιχες 

τροποποιήσεις σε όλο το κείμενο.) 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία, με την τρέχουσα διατύπωσή της, απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά με συγκεκριμένες εξελίξεις ή αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν το πεδίο εφαρμογής 

των εν λόγω κανόνων. Στην πρόταση της Επιτροπής, δεν προβλέπεται πλέον η αξιολόγηση 

αυτή. Θα πρέπει, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνεται, τουλάχιστον ως γενικός κανόνας, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στην ανάλυση των εξελίξεων και 

των μεταβολών στο πλαίσιο των 

σχετικών διεθνών φόρουμ και στην 

εφαρμογή τους στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 και 

συνοδεύει την έκθεση αυτή, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, με κατάλληλες 

νομοθετικές προτάσεις. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ 
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Παράρτημα VI – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) συναφείς δικαστικές διαδικασίες· 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2007/2/ΕΚ 

Άρθρο 23 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή προβαίνει, ανά τακτά 

διαστήματα, σε αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ 

άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 

Η Επιτροπή προβαίνει, το αργότερο την 

1η Ιανουαρίου 2021 και στη συνέχεια 

τουλάχιστον ανά τριετία, σε αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας, και τη 

δημοσιοποιεί. Η αξιολόγηση βασίζεται, 

μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 

Αιτιολόγηση 

Το τρέχον κείμενο του άρθρου 23 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

γίνεται σαφής αναφορά στη δημοσιοποίηση της αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2007/2/ΕΚ 

Άρθρο 23 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

σχετικά με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 και συνοδεύει την έκθεση 

αυτή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με 

κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή ανά εξαετία, ταυτόχρονα με την 

έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου*, έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας και τις 

βασικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Η 

έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

και τις τάσεις των ειδών άγριων πτηνών 

που προστατεύονται από την παρούσα 

οδηγία, τις απειλές και τις πιέσεις που 

δέχονται, τα μέτρα προστασίας που 

λαμβάνονται γι’ αυτά και τη συμβολή του 

δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας στους 

στόχους που ορίζει το άρθρο 2 της 

παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή ανά εξαετία, ταυτόχρονα με την 

έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου*, έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας και τις 

βασικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Η 

εν λόγω έκθεση τίθεται στη διάθεση του 

κοινού και περιλαμβάνει ειδικότερα 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

και τις τάσεις των ειδών άγριων πτηνών 

που προστατεύονται από την παρούσα 

οδηγία, τις απειλές και τις πιέσεις που 

δέχονται, τα μέτρα προστασίας που 

λαμβάνονται γι’ αυτά και τη συμβολή του 

δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας στους 

στόχους που ορίζει το άρθρο 2 της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 1 α: 

 Ταυτόχρονα υποβάλλεται έκθεση σχετικά 

με το συναφές χερσαίο και το θαλάσσιο 

τμήμα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτη πρόταση 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, συντάσσει ανά 

εξαετία συνολική έκθεση βάσει των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

2. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, συντάσσει και δημοσιεύει, 

ανά εξαετία, συνολική έκθεση βάσει των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της θα καταστήσει 

αναγκαίες αντίστοιχες τροποποιήσεις σε όλο 

το κείμενο.) 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΚ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν, το αργότερο 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη 

συνέχεια ανά πενταετία, τις πληροφορίες 

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 10 

παράγραφος 1 και των άρθρων 26, 28, 34, 

38, 39, 43 και 46. 

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν χωρίς 

καθυστέρηση, το αργότερο στις 30 

Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά 

πενταετία, τις πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε 

του άρθρου 10 παράγραφος 1 και των 

άρθρων 26, 28, 34, 38, 39, 43 και 46. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΚ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν και 

δημοσιεύουν τα εν λόγω δεδομένα, με 

ηλεκτρονική διαβίβαση σε μορφότυπο που 

θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν και 

δημοσιεύουν χωρίς καθυστέρηση τα εν 

λόγω δεδομένα, με ηλεκτρονική διαβίβαση 

σε μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή 
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παράγραφο 4. σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΕ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

δημοσιοποιούν ενωσιακή επισκόπηση 

βάσει των δεδομένων που υποβάλλουν τα 

κράτη μέλη. 

Το αργότερο 6 μήνες αφότου τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα που 

αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν 

ενωσιακή επισκόπηση βάσει των εν λόγω 

δεδομένων. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΕ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Η Επιτροπή προβαίνει, το 

αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2021 και στη 

συνέχεια τουλάχιστον ανά τριετία, σε 

αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και 

της εφαρμογής της, ιδιαίτερα βάσει των 

πληροφοριών που λαμβάνει από τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με το άρθρο 54 

παράγραφος 1, και λαμβάνοντας υπόψη 

την πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

μεθόδων που δεν συνεπάγονται τη χρήση 

ζώων. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συνοδεύει την έκθεση αυτή, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, με κατάλληλες 

νομοθετικές προτάσεις. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΚ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 

δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, 

στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση ζώων σε διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που αφορούν την πραγματική δριμύτητα 

των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή 

και τα είδη των πρωτευόντων πλην του 

ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε 

διαδικασίες. 

Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 

δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση και χωρίς 

καθυστέρηση, στατιστικές πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που αφορούν την πραγματική δριμύτητα 

των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή 

και τα είδη των πρωτευόντων πλην του 

ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε 

διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 –σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/63/ΕΚ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αυτές τις 

στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή, 

το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του 

επόμενου έτους, με ηλεκτρονική 

διαβίβαση, σε μη συνοπτικό μορφότυπο 

που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την 

παράγραφο 4. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αυτές τις 

στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή, 

το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του 

επόμενου έτους, με ηλεκτρονική 

διαβίβαση, σε συνοπτικό και μη συνοπτικό 

μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/63/ΕΕ 

Άρθρο 54 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 
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την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 56 

παράγραφος 3, κοινό μορφότυπο και 

περιεχόμενο των πληροφοριών για την 

υποβολή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 

του παρόντος άρθρου. 

την εξεταστική διαδικασία του άρθρου 56 

παράγραφος 3, κοινό μορφότυπο και 

περιεχόμενο των πληροφοριών για την 

υποβολή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 

του παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2010/63/ΕΕ 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 α. Στο άρθρο 56, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 

στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 

5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 

της ίδιας απόφασης. 

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 

στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η 

οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις 

δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο 

παράρτημα Ι πέραν των εφαρμοστέων 

κατωφλίων δυναμικότητας που 

καθορίζονται σ’ αυτό, κοινοποιεί με 

ηλεκτρονικά μέσα στην οικεία αρμόδια 

αρχή τις αναγκαίες για τον προσδιορισμό 

της μονάδας πληροφορίες σύμφωνα με τον 

μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 2, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 

διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η 

οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις 

δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο 

παράρτημα Ι πέραν των εφαρμοστέων 

κατωφλίων δυναμικότητας που 

καθορίζονται σ’ αυτό, κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση με ηλεκτρονικά μέσα στην 

οικεία αρμόδια αρχή τις αναγκαίες για τον 

προσδιορισμό της μονάδας πληροφορίες 

σύμφωνα με τον μορφότυπο που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

εκτός εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη τις 

πληροφορίες αυτές. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 

Άρθρο 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 11  

Εμπιστευτικός χαρακτήρας  

Όταν οι πληροφορίες θεωρούνται 

εμπιστευτικές από ένα κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 

2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου*, η έκθεση που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

του παρόντος κανονισμού επισημαίνει, 

για κάθε έτος υποβολής, χωριστά για 

κάθε μονάδα, ποιες πληροφορίες δεν 

μπορούν να δημοσιοποιούνται και γιατί. 

Ο λόγος αυτός δημοσιοποιείται. 

 

*Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 

του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 

26).» 

 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ αποτελεί σημαντικό μέσο του ενωσιακού 

περιβαλλοντικού κεκτημένου λόγω των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σχετικά με τις 

επιδόσεις των μεγάλων βιομηχανιών. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα διατύπωση και εφαρμογή του 

άρθρου 11 στον ισχύοντα κανονισμό ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό του και δεν χρειάζεται να 

τροποποιηθεί όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με εμπιστευτικά στοιχεία και τη 

διαγραφή των άρθρων 16 και 17. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 

και στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 

κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή μπορεί 

να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

τον μορφότυπο και τη διαδικασία με την 

οποία τα κράτη μέλη καθιστούν τέτοιες 

πληροφορίες διαθέσιμες. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 

και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 

Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά 

με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η 

Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο και 

τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη 

καθιστούν τέτοιες πληροφορίες διαθέσιμες. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Βάσει των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν, 

σε ετήσια βάση, επισκόπηση σε επίπεδο 

Ένωσης βάσει των δεδομένων που 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Κατά την 

προετοιμασία της επισκόπησης, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνουν 

υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

όσον αφορά τη σύναψη και λειτουργία των 

VPA FLEGT, δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 και τη συμβολή τους 

στην ελαχιστοποίηση της παρουσίας 

παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 

προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην 

εσωτερική αγορά. 

2. Βάσει των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 

υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν 

χωρίς καθυστέρηση, σε ετήσια βάση, 

επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης βάσει των 

δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη 

μέλη. Κατά την προετοιμασία της 

επισκόπησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί όσον αφορά τη σύναψη και 

λειτουργία των VPA FLEGT, δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 και τη 

συμβολή τους στην ελαχιστοποίηση της 

παρουσίας παράνομα υλοτομημένης 

ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους 

ξυλείας στην εσωτερική αγορά. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015 και 

κατόπιν κάθε έξι έτη, η Επιτροπή 

επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την πρόληψη της διάθεσης παράνομα 

υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 

τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. 

Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές 

συνέπειες για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που 

καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 

επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες 

εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες 

νομοθετικές προτάσεις. 

3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015 και 

κατόπιν κάθε τρία έτη, η Επιτροπή 

επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την πρόληψη της διάθεσης παράνομα 

υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 

τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. 

Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές 

συνέπειες για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που 

καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 

επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες 

εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες 

νομοθετικές προτάσεις. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 

και στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 

κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό 

και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 

Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά 

με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 

Άρθρο 9 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τον Δεκέμβριο του 2021 και στη 

συνέχεια κάθε εξαετία, η Επιτροπή 

επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην 

εφαρμογή των εθελοντικών συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το 

αποτέλεσμα της επανεξέτασης και 

συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, κατά 

περίπτωση, με προτάσεις για τη βελτίωση 

του συστήματος χορήγησης αδειών 

FLEGT. 

Έως τον Δεκέμβριο του 2021 και στη 

συνέχεια κάθε τριετία, η Επιτροπή 

επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην 

εφαρμογή των εθελοντικών συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το 

αποτέλεσμα της επανεξέτασης και 

συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, κατά 

περίπτωση, με προτάσεις για τη βελτίωση 

του συστήματος χορήγησης αδειών 

FLEGT. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, 

τα διαχειριστικά όργανα των κρατών 

μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα 

έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της 

διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 

σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά 

με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες 

είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των 

εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 

VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της 

σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες 

πληροφορίες για τις διατάξεις του 

γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, 

τα διαχειριστικά όργανα των κρατών 

μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα 

έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της 

διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 

σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά 

με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες 

είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των 

εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 

VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της 

σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες 

πληροφορίες για τις διατάξεις του 
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παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Οι 

πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται 

και ο μορφότυπος της παρουσίασής τους 

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με την κανονιστική διαδικασία στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2. 

παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Οι 

πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται 

και ο μορφότυπος της παρουσίασής τους 

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με την εξεταστική διαδικασία στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1 α. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 

στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 

5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 

της ίδιας απόφασης. 

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 

στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 6 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. Για 

τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην 

επιτροπή δυνάμει του άρθρου 19 σημεία 1 

και 2, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει 

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα 

μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. 
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