
AM\584771EL.doc PE 364.732v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

20.10.2005 PE 364.732v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-50

Σχέδιο έκθεσης (PE 362.691v02-00)
Eija-Riitta Korhola
Σύμβαση του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Κοινή θέση του Συμβουλίου (6273/REV 2/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Κατά γενικό κανόνα, τα δικαιώματα που 
εγγυώνται οι τρεις πυλώνες της Σύμβασης 
του Århus ασκούνται άνευ διακρίσεων ως 
προς την ιθαγένεια, την εθνικότητα ή τον 
τόπο διαμονής.

(6) Κατά γενικό κανόνα, τα δικαιώματα που 
εγγυώνται οι τρεις πυλώνες της Σύμβασης 
του Århus ασκούνται άνευ διακρίσεων ως 
προς την ιθαγένεια, το οικονομικό 
καθεστώς, την εθνικότητα ή τον τόπο 
διαμονής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πολίτες με χαμηλό οικονομικό ή κοινωνικό καθεστώς υφίστανται συχνά διακρίσεις εκ μέρους 
δημοσίων αρχών. Για τους πολίτες αυτούς είναι δύσκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 
με το περιβάλλον καθότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα 
τηλεπικοινωνίας. Έτσι, είναι επίσης δύσκολο για τα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. Η τροπολογία ακολουθεί το πνεύμα της Σύμβασης του Århus, και πιο συγκεκριμένα 
το άρθρο 9(4).



PE 364.732v01-00 2/25 AM\584771EL.doc

EL

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η Σύμβαση του Århus καθορίζει με την 
ευρεία έννοια τις δημόσιες αρχές, δεδομένου 
ότι η βασική ιδέα της Σύμβασης είναι ότι, 
οποτεδήποτε ασκείται δημόσια εξουσία, θα 
πρέπει να υφίστανται δικαιώματα για τα 
άτομα και τις οργανώσεις τους. Κατά 
συνέπεια, είναι αναγκαίο τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό να 
καθορισθούν με τον ίδιο ευρύ και 
λειτουργικό τρόπο. Σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του Århus, τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας μπορούν να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
Σύμβασης, εφόσον ενεργούν υπό δικαστική 
ή νομοθετική ιδιότητα. Ωστόσο, για λόγους 
συνέπειας προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι διατάξεις 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας που ενεργούν 
υπό νομοθετική ιδιότητα.

(7) Η Σύμβαση του Århus καθορίζει με την 
ευρεία έννοια τις δημόσιες αρχές, δεδομένου 
ότι η βασική ιδέα της Σύμβασης είναι ότι, 
οποτεδήποτε ασκείται δημόσια εξουσία, θα 
πρέπει να υφίστανται δικαιώματα για τα 
άτομα και τις οργανώσεις τους ως προς την 
ανάληψη δράσης και την πρόσβαση στα 
δικαστήρια σε θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο 
τα όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό να καθορισθούν με τον ίδιο ευρύ 
και λειτουργικό τρόπο. Σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του Århus, τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας μπορούν να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
Σύμβασης, εφόσον ενεργούν υπό δικαστική 
ή νομοθετική ιδιότητα. Ωστόσο, για λόγους 
συνέπειας προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι διατάξεις 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας που ενεργούν 
υπό νομοθετική ιδιότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει περαιτέρω το εύρος της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την αρχική 
διατύπωση, οι πολίτες μπορούν να έχουν άλλα δικαιώματα που δεν συνδέονται αναγκαστικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Η τροπολογία ακολουθεί το πνεύμα της Σύμβασης του 
Århus, και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
προβλέψει ορισμό των «σχεδίων και 
προγραμμάτων», λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Århus, 
παράλληλα με την προσέγγιση που 
ακολουθείται για τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών βάσει του ισχύοντος 
κοινοτικού δικαίου. «Τα σχέδια και τα 
προγράμματα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον» θα πρέπει να ορισθούν 
ανάλογα με τη συμβολή τους στην επίτευξη 
ή με τον ενδεχόμενο σημαντικό αντίκτυπό 
τους στην επίτευξη των στόχων της 
κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον. Το 
έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον καθορίζει τους στόχους της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και 
τις δράσεις που προγραμματίζονται για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, καλύπτοντας 
περίοδο δέκα ετών αρχής γενομένης από τις 
22 Ιουλίου 2002. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου, θα πρέπει να θεσπισθεί το 
επόμενο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον.

(9) Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
προβλέψει ορισμό των «σχεδίων και 
προγραμμάτων», λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Århus, 
παράλληλα με την προσέγγιση που 
ακολουθείται για τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών βάσει του ισχύοντος 
κοινοτικού δικαίου. «Τα σχέδια και τα 
προγράμματα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον» θα πρέπει να ορισθούν 
ανάλογα με τη συμβολή τους στην επίτευξη 
ή με τον ενδεχόμενο σημαντικό αντίκτυπό 
τους στην επίτευξη των στόχων και 
προτεραιοτήτων της κοινοτικής πολιτικής 
για το περιβάλλον. Το έκτο κοινοτικό 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
καθορίζει τους στόχους της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής και τις δράσεις 
που προγραμματίζονται για την επίτευξη 
των στόχων αυτών, καλύπτοντας περίοδο 
δέκα ετών αρχής γενομένης από τις 22 
Ιουλίου 2002. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου, θα πρέπει να θεσπισθεί το 
επόμενο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται 
στην εκτέλεση καθηκόντων προτεραιότητας, τα οποία συνδέονται με την πολιτική αυτή. Π. χ. το 
Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006) προωθεί, μεταξύ άλλων, την ποιότητα και ασφάλεια 
των τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πλανητικές μεταβολές καθώς και τα 
οικοσυστήματα, και, κατ' αυτόν τον τρόπο, τα υποπρογράμματα που σχετίζονται στενά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Οι προτεραιότητες της προεδρίας της ΕΕ, που ασκείται τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
συμπεριλαμβάνουν τις μεταβολές του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 
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τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνάρτηση με την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1049/2001 
προβλέπει εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές 
θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των 
αναλογιών, και για τις αιτήσεις πρόσβασης 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι λόγοι άρνησης 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
ερμηνεύονται περιοριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με την δημοσιοποίηση καθώς 
και το κατά πόσον οι αιτούμενες 
πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο 
περιβάλλον. Ο όρος «εμπορικά 
συμφέροντα» καλύπτει τις συμφωνίες περί 
εμπιστευτικότητας που συνάπτονται από 
όργανα ή οργανισμούς που ενεργούν υπό 
τραπεζική ιδιότητα.

(15)Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από τους 
κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ πρέπει 
να εφαρμόζονται επίσης στα θεσμικά 
όργανα και τους φορείς της Ένωσης. Οι 
λόγοι άρνησης σχετικά με την πρόσβαση 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει 
να ερμηνεύονται περιοριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με την δημοσιοποίηση καθώς 
και το κατά πόσον οι αιτούμενες 
πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο 
περιβάλλον. Ο όρος «εμπορικά 
συμφέροντα» καλύπτει τις συμφωνίες περί 
εμπιστευτικότητας που συνάπτονται από 
όργανα ή οργανισμούς που ενεργούν υπό 
τραπεζική ιδιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ αφορά την ενσωμάτωση της Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, στην νομοθεσία των κρατών μελών, και δεν 
υπάρχει λόγος να μην ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας. Η 
προσθήκη της έννοιας "τραπεζική ιδιότητα" αποκλίνει από τη Σύμβαση του Århus, η οποία έχει 
εν τω μεταξύ επικυρωθεί από την Κοινότητα. Η Σύμβαση προβλέπει ότι οι εξαιρέσεις πρέπει να 
ερμηνεύονται υπό τη στενή τους έννοια. Εν τούτοις, η προσθήκη της λέξης "τραπεζική" 
διευρύνει την έννοια της εμπιστευτικότητας και επομένως δεν είναι αποδεκτή. Η Οδηγία 
2003/4/ΕΚ δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες για τις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι τράπεζες 
όμοιες με την ΕΤΕ υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη. (Τροπολογία 56 από την πρώτη ανάγνωση 
του Κοινοβουλίου).
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Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 15

(15)Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1049/2001 
προβλέπει εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές 
θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των 
αναλογιών, και για τις αιτήσεις πρόσβασης 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι λόγοι άρνησης 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
ερμηνεύονται περιοριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με την δημοσιοποίηση καθώς 
και το κατά πόσον οι αιτούμενες 
πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο 
περιβάλλον. Ο όρος «εμπορικά 
συμφέροντα» καλύπτει τις συμφωνίες περί 
εμπιστευτικότητας που συνάπτονται από 
όργανα ή οργανισμούς που ενεργούν υπό 
τραπεζική ιδιότητα.

(15) Οι λόγοι άρνησης σχετικά με την 
πρόσβαση στις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες θα πρέπει να ερμηνεύονται 
περιοριστικά, λαμβάνοντας υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται με την 
δημοσιοποίηση καθώς και το κατά πόσον οι 
αιτούμενες πληροφορίες σχετίζονται με 
εκπομπές στο περιβάλλον.

Όσον αφορά το θέμα των εξαιρέσεων εις ό, 
τι αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
2003/4/ΕΚ ισχύουν επίσης για τα θεσμικά
όργανα της Κοινότητας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για  όργανα ή οργανισμούς που ενεργούν υπό τραπεζική ιδιότητα δεν είχε 
προβλεφθεί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Εξαιρέσεις πρέπει να βασίζονται στην Οδηγία 
2003/4/ΕΚ.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) εξασφαλίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές 
πληροφορίες προοδευτικά διατίθενται και 
διαδίδονται στο κοινό προκειμένου να 

β) εξασφαλίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές 
πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά τρόπο 
υπεύθυνο και προοδευτικά διατίθενται και 
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επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή 
συστηματική διάθεση και διάδοσή τους. 
Προς τον σκοπό αυτόν, προωθείται, όπου 
είναι εφικτό, η χρήση, ιδίως, 
τηλεπικοινωνίας με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και/ή άλλης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας,

διαδίδονται στο κοινό προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή 
συστηματική διάθεση και διάδοσή τους. 
Προς τον σκοπό αυτόν, προωθείται, όπου 
είναι εφικτό, η χρήση, ιδίως, 
τηλεπικοινωνίας με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και/ή άλλης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λάθη που γίνονται: μη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, 
ανακριβής καταγραφή μετρήσεων, χρήση ελαττωματικού, απαρχαιωμένου τεχνικού εξοπλισμού 
και λανθασμένες ερευνητικές διαδικασίες μπορούν να προκαλούν λάθη τα οποία 
επαναλαμβάνονται και οδηγούν σε ανακριβείς αξιολογήσεις της περιβαλλοντικής κατάστασης 
και επομένως στη διάδοση εσφαλμένων πληροφοριών. Το αποτέλεσμα είναι ενίοτε ότι οι 
δημόσιες αρχές και οι δικαστικοί φορείς δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση ή δεν 
αναλαμβάνουν δράση όταν χρειάζεται.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) προβλέποντας για τη συμμετοχή του 
κοινού όσον αφορά σχέδια και
προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον,

(γ) προβλέποντας για τη συμμετοχή του 
κοινού όσον αφορά σχέδια , προγράμματα 
και πολιτικές σχετικά με το περιβάλλον,

(Αυτή η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση του Aarhus επιβάλλει την πρόσβαση σε συμμετοχή στην χάραξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)
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γ) προβλέποντας για τη συμμετοχή του 
κοινού όσον αφορά σχέδια και προγράμματα 
σχετικά με το περιβάλλον,

γ) προβλέποντας για τη συμμετοχή του 
κοινού όσον αφορά σχέδια , προγράμματα 
και πολιτικές σχετικά με το περιβάλλον,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 7 της Σύμβασης του Aarhus. 
Επαναλαμβάνει την τροπολογία 7 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, νοούνται ως:

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) «αιτών»: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο ζητεί περιβαλλοντικές
πληροφορίες·

α) «αιτών»: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο ζητεί  πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση του 
περιβάλλοντος ή έναν από τους παράγοντές 
της·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά με έναν ή περισσότερους 
παράγοντες του περιβάλλοντος και όχι για το περιβάλλον γενικά.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) (i)

(i) την κατάσταση των στοιχείων του 
περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η 
ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, οι εδαφικές 
εκτάσεις, τα τοπία και οι φυσικές 
τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υδροβιότοπων και των παράκτιων και των 
θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και 
τα συστατικά στοιχεία της, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών, καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εν λόγω 
στοιχείων,

(i) την κατάσταση των στοιχείων του 
περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η 
ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, οι μορφές 
αναγλύφου, το μητρικό πέτρωμα, οι 
εδαφικές εκτάσεις, τα τοπία και οι φυσικές 
τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
δασών, των υδροβιότοπων και των 
παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών, η 
βιοποικιλότητα και τα συστατικά στοιχεία 
της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών, καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εν λόγω 
στοιχείων,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (ι) καλύπτει παράγοντες του περιβάλλοντος: την ατμόσφαιρά (τον αέρα), την 
υδρόσφαιρα (το νερό), την πεδόσφαιρα, τις μορφές αναγλύφου και το μητρικό πέτρωμα (τη 
λιθόσφαιρα) καθώς και ζώντες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δασών και των 
υδροβιοτόπων (της βιόσφαιρας). Είναι σημαντικό να περιληφθούν οι μορφές αναγλύφου λόγω 
των οικονομικών δραστηριοτήτων σχετίζονται με αυτές (εξορυκτικές δραστηριότητες, υπόγειες 
μεταφορές, οικοδομικές δραστηριότητες, αποθήκευση, στρατιωτικές δραστηριότητες) οι οποίες 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον (καταρρεύσεις σε ορυχεία, εκρήξεις μεθανίου, 
διαρροές προϊόντων πετρελαίου από πετρελαιαγωγούς, καταστροφές κατά τη μεταφορά μέσω 
σηράγγων, καταστροφές κατά τη διάρκεια οικοδομικών δραστηριοτήτων, κλπ.).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) (vi)

(vi) την κατάσταση της υγείας και της 
ασφάλειας του ανθρώπου, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης της 
τροφικής αλυσίδας, όπου ενδείκνυται, τις 
συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, τις 
τοποθεσίες και τα οικοδομήματα 
πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που 
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν 
από την κατάσταση των στοιχείων του 

(vi) την κατάσταση της υγείας και της 
ασφάλειας του ανθρώπου, το δημογραφικό 
και κοινωνικό καθεστώς μεμονωμένων 
κοινοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, όπου 
ενδείκνυται, τις συνθήκες διαβίωσης του 
ανθρώπου, τις τοποθεσίες και τα 
οικοδομήματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος 
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περιβάλλοντος που αναφέρονται στο σημείο 
(i) ή, μέσω των εν λόγω στοιχείων, από 
οιοδήποτε των θεμάτων που αναφέρονται 
στα σημεία (ii) και (iii)·

στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να 
επηρεασθούν από την κατάσταση των 
στοιχείων του περιβάλλοντος που 
αναφέρονται στο σημείο (i) ή, μέσω των εν 
λόγω στοιχείων, από οιοδήποτε των 
θεμάτων που αναφέρονται στα σημεία (ii) 
και (iii)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γνώση δεδομένων που αφορούν το φύλο και την ηλικία των κατοίκων καθώς και άλλων 
δημογραφικών και κοινωνικών στοιχείων των μεμονωμένων κοινοτήτων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο επιτρέπει την αξιολόγηση ( σε περίπτωση π. χ. ραδιενεργού 
μόλυνσης ή άλλων περιβαλλοντικών καταστροφών, όπως πλημμύρες) του πότε, πώς και πού 
πρέπει να παρασχεθεί βοήθεια στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, πιο συγκεκριμένα 
στους ηλικιωμένους και στα παιδιά.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) 

(ε) «σχέδια και προγράμματα σχετικά με το 
περιβάλλον»: οιαδήποτε σχέδια και
προγράμματα,

(ε) «σχέδια, προγράμματα και πολιτικές
σχετικά με το περιβάλλον»: οιαδήποτε 
σχέδια, προγράμματα και πολιτικές,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (ε) πρέπει να είναι συνεπές προς την τροπολογία επί του Άρθρου 1(1)(γ) της κ. 
Frederika Brepoels.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (i)

i) τα οποία προετοιμάζονται και, κατά 
περίπτωση, θεσπίζονται από όργανο ή 
οργανισμό της Κοινότητας,

i) τα οποία προετοιμάζονται και
χρηματοδοτούνται και/ή θεσπίζονται από 
όργανο ή οργανισμό της Κοινότητας,
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη πτυχή επαναφέρει την τροπολογία 10 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) (i)

(i) τα οποία προετοιμάζονται και, κατά 
περίπτωση, θεσπίζονται από όργανο ή 
οργανισμό της Κοινότητας,

(i)τα οποία προετοιμάζονται, 
χρηματοδοτούνται και, κατά περίπτωση, 
θεσπίζονται από όργανο ή οργανισμό της 
Κοινότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στο 
περιβάλλον. (πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, τροπολογία 10).

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 33
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε), σημείο 3

Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα 
χρηματοδοτικά, τραπεζικά ή δημοσιονομικά 
σχέδια και προγράμματα, κυρίως όσα 
καθορίζουν πως θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα σχέδια ή 
δραστηριότητες ή όσα αφορούν τους 
προτεινόμενους ετήσιους προϋπολογισμούς, 
τα εσωτερικά προγράμματα εργασίας 
οργάνου ή οργανισμού της Κοινότητας, ή 
σχέδια και προγράμματα έκτακτης ανάγκης, 
τα οποία έχουν καταρτισθεί με μοναδικό 
σκοπό την πολιτική προστασία·

Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα 
χρηματοδοτικά ή δημοσιονομικά σχέδια και 
προγράμματα, κυρίως όσα καθορίζουν πως 
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
συγκεκριμένα σχέδια ή δραστηριότητες ή 
όσα αφορούν τους προτεινόμενους ετήσιους 
προϋπολογισμούς, τα εσωτερικά 
προγράμματα εργασίας οργάνου ή 
οργανισμού της Κοινότητας, ή σχέδια και 
προγράμματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία 
έχουν καταρτισθεί με μοναδικό σκοπό την 
πολιτική προστασία·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της έννοιας "τραπεζική ιδιότητα" αποκλίνει από τη Σύμβαση του Århus, η οποία 
έχει εν τώ μεταξύ επικυρωθεί από την Κοινότητα. Η Σύμβαση προβλέπει ότι οι εξαιρέσεις 
πρέπει να ερμηνεύονται υπό τη στενή τους έννοια. Εν τούτοις, η προσθήκη της λέξης 
"τραπεζική" διευρύνει την έννοια της εμπιστευτικότητας και επομένως δεν είναι αποδεκτή. 
Επιπλέον, η Οδηγία 2003/4/ΕΚ δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες για τις τράπεζες, παρά το 
γεγονός ότι τράπεζες όμοιες με την ΕΤΕ υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη. (Τροπολογία 56 από 
την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 34
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (στ) 

(στ) «περιβαλλοντικό δίκαιο»: νομοθεσία 
της Κοινότητας η οποία, ανεξάρτητα από τη 
νομική της βάση, συμβάλλει στην επιδίωξη 
των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το 
περιβάλλον κατά τα οριζόμενα στη 
Συνθήκη, ήτοι τη διαφύλαξη, την προστασία 
και τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, τη συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων και την προαγωγή μέτρων σε διεθνές 
επίπεδο για την αντιμετώπιση 
περιφερειακών ή παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων·

(στ) «περιβαλλοντικό δίκαιο»: νομοθεσία 
της Κοινότητας η οποία, ανεξάρτητα από τη 
νομική της βάση, συμβάλλει στην επιδίωξη 
των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το 
περιβάλλον κατά τα οριζόμενα στη 
Συνθήκη, ήτοι τη διαφύλαξη, την προστασία 
και τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, τη συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων και την προαγωγή μέτρων σε διεθνές 
επίπεδο για την αντιμετώπιση τοπικών, 
περιφερειακών ή παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προώθηση μέτρων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο οδηγεί 
στην ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διασφάλιση  της προσεκτικής και 
ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. Η δράση αυτή αναλαμβάνεται εν συνεχεία 
σε υψηλότερα επίπεδα ( περιφερειακό, εθνικό και, τέλος, διεθνές). Η προστασία του 
περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο δεν είναι εφικτή χωρίς την ανάληψη δράσης σε τοπικό 
επίπεδο.



PE 364.732v01-00 12/25 AM\584771EL.doc

EL

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ισχύει 
για οιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες 
έχουν στην κατοχή τους όργανα και 
οργανισμοί της Κοινότητας, άνευ 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας,  εθνικότητας ή 
τόπου διανομής του αιτούντος, και, στην 
περίπτωση  νομικού προσώπου, άνευ 
διακρίσεων ως προς τον τόπο της 
καταστατικής έδρας του ή του πραγματικού 
κέντρου των δραστηριοτήτων του.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ισχύει 
για οιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες 
έχουν στην κατοχή τους όργανα και 
οργανισμοί της Κοινότητας, άνευ 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας,  εθνικότητας, 
κοινωνικού καθεστώτος ή τόπου διανομής 
του αιτούντος, και, στην περίπτωση  
νομικού προσώπου, άνευ διακρίσεων ως 
προς τον τύπο δραστηριοτήτων που 
εκτελεί, τον τόπο της καταστατικής έδρας 
του ή του πραγματικού κέντρου των 
δραστηριοτήτων του.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πολίτες με χαμηλό οικονομικό ή κοινωνικό καθεστώς υφίστανται συχνά διακρίσεις εκ μέρους 
δημοσίων αρχών. Για τους πολίτες αυτούς είναι δύσκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 
με το περιβάλλον καθότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα 
τηλεπικοινωνίας. Έτσι, είναι επίσης δύσκολο για τα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. Η τροπολογία ακολουθεί το πνεύμα της Σύμβασης του Århus, και πιο συγκεκριμένα 
το άρθρο 9(4).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 36
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Οι προς διάθεση και διάδοση 
περιβαλλοντικές πληροφορίες 
επικαιροποιούνται κατάλληλα.. Εκτός από 
τα έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 
12, παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 13, 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, οι βάσεις δεδομένων ή τα 
μητρώα περιλαμβάνουν τα εξής:

2. Οι προς διάθεση και διάδοση 
περιβαλλοντικές πληροφορίες είναι έγκυρες 
και επικαιροποιούνται κατάλληλα.. Εκτός 
από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο 
άρθρο 12, παράγραφοι 2 και 3 και στο 
άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι βάσεις 
δεδομένων ή τα μητρώα περιλαμβάνουν τα 
εξής:
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Λάθη που γίνονται: μη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, 
ανακριβής καταγραφή μετρήσεων, χρήση ελαττωματικού, απαρχαιωμένου τεχνικού εξοπλισμού 
και λανθασμένες ερευνητικές διαδικασίες μπορούν να προκαλούν  λάθη τα οποία 
επαναλαμβάνονται και οδηγούν σε ανακριβείς αξιολογήσεις της περιβαλλοντικής κατάστασης 
και επομένως στη διάδοση εσφαλμένων πληροφοριών. Το αποτέλεσμα είναι ενίοτε ότι οι 
δημόσιες αρχές και οι δικαστικοί φορείς δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση ή δεν 
αναλαμβάνουν δράση όταν χρειάζεται.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 
4 έτη, να δημοσιεύεται και να κυκλοφορεί 
έκθεση για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανόμενων των 
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα και 
τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον.

4. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 
4 έτη, να δημοσιεύεται και να κυκλοφορεί 
έκθεση για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανόμενων των 
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα και 
τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, 
και υποβάλλει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξή του σύμφωνα με τα άρθρα 
95 και 175(1) της Συνθήκης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο πρωταρχικός στόχος του κανονισμού είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Η υποβολή κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη θα επιτρέψει τον 
προσδιορισμό δράσεων στις οποίες μπορούν να βασίζονται η αυξημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε θέματα που αφορούν την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 38
Άρθρο 6
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Εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά τις 
αιτήσεις πρόσβασης σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες

Απόρριψη αιτήσεων για πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες

1. Όσον αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 2, 
εδάφιο πρώτο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον. Όσον αφορά τις λοιπές
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, το γεγονός ότι οι 
ζητούμενες πληροφορίες αφορούν 
εκπομπές στο περιβάλλον λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη για την εκτίμηση της 
ύπαρξης ή όχι υπερισχύοντος δημόσιου
συμφέροντος για τη δημοσιοποίηση.

Εάν θεσμικό όργανο ή φορέας της 
Κοινότητας λαμβάνει αίτηση για πρόσβαση 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν 
διατίθενται από ή για το εν λόγω θεσμικό 
όργανο ή φορέα της Κοινότητας, οφείλει, 
το ταχύτερο δυνατόν, ή το αργότερο εντός 
15 εργασίμων ημερών, να ενημερώσει τον 
ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει αίτηση 
σχετικά με το σε ποιο θεσμικό όργανο ή 
φορέα της Κοινότητας ή σε ποια δημόσια 
αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 
2003/4/EΚ , θεωρεί ότι ενδεχομένως ο 
ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να υποβάλει 
αίτηση για τις ως άνω πληροφορίες ή 
μεταφέρει την αίτηση στο αντίστοιχο 
θεσμικό όργανο ή φορέα της Κοινότητας ή 
τη δημόσια αρχή και ενημερώνει 
αντιστοίχως τον ενδιαφερόμενο που έχει 
υποβάλει αίτηση.

2. Εκτός από τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας μπορούν να 
αρνούνται την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, όταν η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα είχε 
αρνητικές συνέπειες στην προστασία του 
περιβάλλοντος το οποίο αφορούν οι 
πληροφορίες, όπως οι χώροι 
αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

Όταν η αίτηση διατυπώνεται με πολύ 
γενικό τρόπο, το θεσμικό όργανο ή φορέας 
της Κοινότητας ζητεί από τον αιτούντα, το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
εντός του χρονικού ορίου που τίθεται στο 
άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, να αποσαφηνίσει την αίτηση 
και τον βοηθά να το πράξει, για 
παράδειγμα, παρέχοντας πληροφορίες για 
τη χρήση των δημοσίων μητρώων που 
εμφαίνονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Μόνον αφού δώσει 
στον αιτούντα την ευκαιρία αυτή, μπορεί 
το θεσμικό όργανο ή φορέας της 
Κοινότητας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να 
απορρίψει την αίτηση δυνάμει της 
παραγράφου αυτής.

3.Όταν κοινοτικό όργανο ή οργανισμός έχει 
στην κατοχή του περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, προερχόμενες από κράτος 
μέλος, διαβουλεύεται με το εν λόγω κράτος 
μέλος και εφαρμόζει τις εξαιρέσεις που 
τυχόν προβλέπονται σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο. Το περί ού ο λόγος 
όργανο ή οργανισμός δημοσιοποιεί τις 

Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας αρνούνται την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
αποφασίζουν να μην τις διαδώσουν ενεργά, 
όταν η αποκάλυψη της πληροφορίας θα 
έπληττε δυσμενώς την προστασία του 
περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζεται αυτή 
η πληροφορία, όπως η θέση σπανίων 
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πληροφορίες, εάν δεν ισχύει εξαίρεση. ειδών.
Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας μπορούν να μην απορρίψουν 
αίτηση ή αποφασίζουν να μην διαδώσουν 
ενεργά την πληροφορία, όταν η 
πληροφορία σχετίζεται με πληροφορία για 
εκπομπές στο περιβάλλον, δυνάμει των 
εξαιρέσεων που αφορούν την προστασία 
εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, 
την προστασία προσωπικών δεδομένων, ή 
την προστασία του περιβάλλοντος με το 
οποίο σχετίζεται η πληροφορία.
Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας δύνανται να αρνηθούν 
πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία 
ή να αποφασίσουν να μην τη διαδώσουν 
μόνον δυνάμει μιας εκ των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
2003/4/ΕΚ ή στην τρίτη παράγραφο αυτού 
του άρθρου.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό ερμηνεύονται περιοριστικά. Σε 
κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος από την 
αποκάλυψη πληροφορίας σταθμίζεται με 
την εξυπηρέτηση του συμφέροντος από την 
άρνηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις πρέπει να βασίζονται στην Οδηγία 2003/4/ΕΚ που παρέχει πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες στο εθνικό επίπεδο. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σήμερα δεν 
συμβιβάζονται πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης του Århus και είναι πολύ εκτεταμένες σε 
σύγκριση με αυτές.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 39
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Όσον αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 2, 
εδάφιο πρώτο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 

1. Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας δύνανται να αρνηθούν 
πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία 
ή να αποφασίσουν να μην τη διαδώσουν 
μόνον δυνάμει μιας εκ των εξαιρέσεων που 
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πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον. Όσον αφορά τις λοιπές 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, το γεγονός ότι οι 
ζητούμενες πληροφορίες αφορούν 
εκπομπές στο περιβάλλον λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη για την εκτίμηση της 
ύπαρξης ή όχι υπερισχύοντος δημόσιου 
συμφέροντος για τη δημοσιοποίηση.

προβλέπονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
2003/4/ΕΚ/ ή στη δεύτερη παράγραφο 
αυτού του άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η  Οδηγία 2003/4/ΕΚ εφαρμόζει τη Σύμβαση του Århus όσον αφορά την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες στα κράτη μέλη. Τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας οφείλουν να 
εφαρμόζουν τις ίδιες εξαιρέσεις για την πρόσβαση στις πληροφορίες απ' ό, τι τα κράτη μέλη. Η 
Οδηγία 1049/2001 δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το ειδικό καθεστώς  που αναγνωρίζεται στην 
πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες στο πλαίσιο της Σύμβασης του Århus.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Όταν κοινοτικό όργανο ή οργανισμός 
έχει στην κατοχή του περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, προερχόμενες από κράτος 
μέλος, διαβουλεύεται με το εν λόγω κράτος 
μέλος και εφαρμόζει τις εξαιρέσεις που 
τυχόν προβλέπονται σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο. Το περί ού ο λόγος 
όργανο ή οργανισμός δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες, εάν δεν ισχύει εξαίρεση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είναι περιττό. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην Οδηγία 2003/4 πρέπει να 
ισχύουν τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και φορείς.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 41
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση άμεσης απειλής για την 
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, που 
οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες ή 
φυσικά αίτια, τα όργανα και οι οργανισμοί 
της Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεως των 
δημόσιων αρχών, κατά την έννοια της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ, συνεργάζονται και 
επικουρούν τις εν λόγω δημόσιες αρχές 
ώστε αυτές να μπορούν να διαδίδουν 
αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στο κοινό 
που μπορεί να πληγεί όλες τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, να του 
επιτρέψουν να λάβει μέτρα για την πρόληψη 
ή τον περιορισμό των επιβλαβών συνεπειών 
της εκάστοτε απειλής, στο βαθμό που οι 
πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην κατοχή 
οργάνων και οργανισμών της Κοινότητας 
και/ή των εν λόγω δημόσιων αρχών, ή 
διατηρούνται για λογαριασμό τους

1. Σε περίπτωση άμεσης απειλής για την 
υγεία και τη ζωή του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, που οφείλεται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες ή φυσικά αίτια, τα όργανα 
και οι οργανισμοί της Κοινότητας, κατόπιν 
αιτήσεως των δημόσιων αρχών, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, 
συνεργάζονται και επικουρούν τις εν λόγω 
δημόσιες αρχές ώστε αυτές να μπορούν να 
διαδίδουν αμέσως και χωρίς καθυστέρηση 
στο κοινό που μπορεί να πληγεί όλες τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, να του 
επιτρέψουν να λάβει μέτρα για την πρόληψη 
ή την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών 
συνεπειών της εκάστοτε απειλής, στο βαθμό 
που οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην 
κατοχή οργάνων και οργανισμών της 
Κοινότητας και/ή των εν λόγω δημόσιων 
αρχών, ή διατηρούνται για λογαριασμό τους

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις όπου απειλείται η υγεία του ανθρώπου, υφίσταται επίσης  κίνδυνος για 
τη ζωή του. Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι σε 
παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο της απώλειας ζωής. Χρησιμοποιείται η λέξη 
"ελαχιστοποίηση" για να υπογραμμιστεί ότι οι επιβλαβείς συνέπειες της απειλής πρέπει να 
περιοριστούν στο ελάχιστο.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 42
Άρθρο 9

1. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας παρέχουν, με τις κατάλληλες 
πρακτικές και/ή άλλες ρυθμίσεις, εγκαίρως 
πραγματικές ευκαιρίες στο κοινό να 
συμμετέχει κατά την προετοιμασία, την 
τροποποίηση ή την αναθεώρηση αυτών 

1. Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας όταν ετοιμάζουν, τροποποιούν 
ή αναθεωρούν ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή 
μια πολιτική σχετικά με το περιβάλλον, 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά, είτε με 
δημόσια ανακοίνωση είτε με άλλο 
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των περιβαλλοντικών σχεδίων ή 
προγραμμάτων, όταν όλες οι επιλογές είναι 
ακόμη ανοικτές. Ιδίως, όταν η Επιτροπή 
επεξεργάζεται πρόταση τέτοιου σχεδίου ή 
προγράμματος, η οποία υποβάλλεται προς 
λήψη απόφασης στα λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Κοινότητας, προβλέπει, 
για το προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο, τη 
συμμετοχή του κοινού.

πρόσφορο τρόπο όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει, 
όταν υπάρχει, το σχέδιο πρότασης και τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες ή 
αποτιμήσεις σχετικά με το υπό 
επεξεργασία σχέδιο, πρόγραμμα ή με την 
πολιτική.

2. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας προσδιορίζουν το κοινό που 
επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί, ή 
έχει συμφέροντα, από ένα σχέδιο ή 
πρόγραμμα του είδους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2. Το θεσμικό όργανο ή φορέας που 
ετοιμάζει, τροποποιεί ή αναθεωρεί το 
σχέδιο ή πρόγραμμα ή την πολιτική 
σχετικά με το περιβάλλον ενημερώνει το 
κοινό για τις πρακτικές ρυθμίσεις της 
συμμετοχής του, και ιδιαίτερα για τη 
διοικητική μονάδα του θεσμικού οργάνου ή 
φορέα της Κοινότητας από τον οποίο 
μπορούν να ληφθούν οι σχετικές 
πληροφορίες, στον οποίο μπορούν να 
υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις 
και για το χρονοδιάγραμμα υποβολής των 
παρατηρήσεων.

3. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας μεριμνούν για την ενημέρωση 
του κοινού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, είτε με δημόσιες 
ανακοινώσεις προς το κοινό είτε με άλλα 
πρόσφορα μέσα, όπως ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας, εφόσον υπάρχουν, σχετικά 
με:

3. Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας προβλέπουν πρακτικές 
ρυθμίσεις για να δώσουν δυνατότητα στο 
κοινό να εκφράσει σχόλια και γνώμη 
εγκαίρως προτού ληφθούν οι αποφάσεις επί 
του σχεδίου, του προγράμματος ή της 
πολιτικής. Ανάλογα με τη φύση του 
σχεδίου, του  προγράμματος ή της 
πολιτικής το κοινό πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει σχόλια σε 
διάφορα στάδια της προετοιμασίας του 
σχεδίου, του προγράμματος ή της 
πολιτικής.

a) το σχέδιο πρότασης, εφόσον υπάρχει, Οι πρακτικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν 
εύλογα χρονικά πλαίσια για τα διάφορα 
στάδια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος 
για την ενημέρωση του κοινού και για να 
ετοιμασθεί και συμμετάσχει πραγματικά το 
ίδιο το κοινό κατά τη διάρκεια της 
διεργασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά 
το περιβάλλον. Κατά κανόνα, στις γραπτές 
διαβουλεύσεις επί σχεδίου,  προγράμματος 
ή πολιτικής σχετικά με το περιβάλλον 
προβλέπεται προθεσμία οχτώ εβδομάδων 
για την παραλαβή των παρατηρήσεων. 
Όταν διοργανώνονται συνεδριάσεις ή 
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ακροάσεις, αυτές ανακοινώνονται 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες 
ενωρίτερα. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να 
συντομευθούν σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης ή όταν το κοινό είχε ήδη τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του για το υπό εξέταση σχέδιο , πρόγραμμα 
ή την  πολιτική.

β) τις περιβαλλοντικές πληροφορίες ή 
εκτιμήσεις σχετικά με το υπό επεξεργασία 
σχέδιο ή πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν, και
γ) πρακτικές ρυθμίσεις συμμετοχής, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
i) η διοικητική μονάδα από την οποία 
μπορούν να ληφθούν οι σχετικές 
πληροφορίες,
ii)η διοικητική μονάδα στην οποία 
μπορούν να υποβληθούν σχόλια, γνώμες ή 
ερωτήσεις, και
iii)εύλογα χρονοδιαγράμματα, ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος για να ενημερωθεί 
το κοινό καθώς και για να ετοιμασθεί και 
να συμμετάσχει πραγματικά στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά 
το περιβάλλον.
4.Προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων για την παραλαβή 
των παρατηρήσεων. Όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις, παρέχεται 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων. Οι προθεσμίες 
αυτές μπορεί να συντομεύονται σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή όταν το 
κοινό είχε ήδη τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του για το εν λόγω 
σχέδιο ή πρόγραμμα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα και φορείς της Κοινότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης και να αναφέρουν σχετικά με αυτά.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 43
Άρθρο 9, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας μεριμνούν για την ενημέρωση 
του κοινού που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, είτε με δημόσιες ανακοινώσεις προς το 
κοινό είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εφόσον 
υπάρχουν, σχετικά με:

3. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας μεριμνούν για την ενημέρωση 
του κοινού που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, είτε με δημόσιες ανακοινώσεις προς το 
κοινό είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και μέσα  
υπό τη διαχείριση δικτύων 
τηλεπικοινωνίας, εφόσον υπάρχουν, 
σχετικά με:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λόγω της τεχνολογικής προόδου, όλοι οι διαχειριστές των μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων τηλεπληροφορικής, έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε σημαντικές πληροφορίες π.χ. σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης. Η τροπολογία ακολουθεί το πνεύμα της Σύμβασης του Århus και  ειδικότερα 
το άρθρο 5, καθώς και το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και στην 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας.

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 44
Άρθρο 9 α (νέο)

Άρθρο 9a
Αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού.
Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
Κοινότητας κατά τη λήψη αποφάσεως επί 
σχεδίου, προγράμματος ή πολιτικής 
σχετικά με το περιβάλλον, λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της 
διεργασίας συμμετοχής του κοινού.
Τα θεσμικά όργανα και φορείς της 
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Κοινότητας ενημερώνουν το κοινό για το 
σχέδιο, το πρόγραμμα ή την πολιτική, 
περιλαμβανομένου του κειμένου τους, και 
για τους λόγους και τους συλλογισμούς 
στους οποίους βασίσθηκε η απόφαση, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα και φορείς της Κοινότητας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού και να αναφέρουν σχετικά με αυτή. (βλ. πρώτη 
ανάγνωση του ΕΚ, τροπολογία 23).

Τροπολογία: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María Sornosa 
Martínez, Gyula Hegyi

Τροπολογία 45
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Το όργανο ή ο οργανισμός της 
Κοινότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξετάζει την αίτηση, εκτός εάν 
αυτή είναι προδήλως αβάσιμη. Το όργανο 
ή ο οργανισμός της Κοινότητας εκθέτει 
τους λόγους του σε γραπτή απάντηση, το 
ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο δώδεκα 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της αίτησης.

2. Το θεσμικό όργανο ή ο φορέας της 
Κοινότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1  εξετάζει την αίτηση εφόσον 
δεν θεωρεί ότι είναι εντελώς 
αδικαιολόγητη. Το ταχύτερο δυνατό και το 
αργότερο δώδεκα εβδομάδες μετά από την
παραλαβή της αίτησης εκδίδει γραπτή 
απόφαση σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται προς διασφάλιση της 
τήρησης του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
σχετικά με την απόρριψη εκ μέρους του 
της εν λόγω αίτησης. Η απόφαση 
απευθύνεται στο νομιμοποιούμενο φορέα 
που έχει υποβάλει την αίτηση και περιέχει 
αιτιολόγησή της .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 9, παρ. 2). Δεν είναι 
σαφές κατά πόσο  ένας νομιμοποιούμενος φορέας θα ήταν σε θέση να ασκήσει προσφυγή κατά 
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"γραπτής απαντήσεως" στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ΕΕ έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του 
Århus και ως εκ τούτου η Σύμβαση πρέπει να ενσωματωθεί στο σύνολό της στη νομοθεσία της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 46
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Το όργανο ή ο οργανισμός της 
Κοινότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξετάζει την αίτηση, εκτός εάν 
αυτή είναι προδήλως αβάσιμη. Το όργανο ή 
ο οργανισμός της Κοινότητας εκθέτει τους 
λόγους του σε γραπτή απάντηση, το 
ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο δώδεκα 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της αίτησης.

2. Το όργανο ή ο οργανισμός της 
Κοινότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξετάζει την αίτηση, εκτός εάν 
αυτή είναι προδήλως αβάσιμη. Το όργανο ή 
ο οργανισμός της Κοινότητας ενημερώνει
γραπτώς, το ταχύτερο δυνατόν, και το 
αργότερο δώδεκα εβδομάδες μετά την 
παραλαβή της αίτησης, σχετικά με την 
απόφασή του για τα μέτρα που 
λαμβάνονται προς διασφάλιση της 
τήρησης του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
σχετικά με την απόρριψη της αίτησης. Η 
απόφαση απευθύνεται στην μη 
κυβερνητική οργάνωση που υπέβαλε την 
αίτηση· επεξηγεί την αιτιολόγηση της 
ληφθείσας απόφασης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αρχικά, η Επιτροπή είχε προτείνει διαδικασία η οποία θα χορηγούσε σε ορισμένες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το πνεύμα της  Σύμβασης 
του Århus. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η έννοια "απόφαση". Στην 
κοινή θέση του Συμβουλίου η έννοια αυτή αντικαθίσταται με "γραπτή απάντηση" η οποία δεν 
έχει καμία ουσιαστική σημασία υπό στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 47
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
όργανο ή ο οργανισμός της Κοινότητας δεν 
είναι σε θέση, παρά τη δέουσα επιμέλεια 
που κατέβαλε, να ενεργήσει σύμφωνα με 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
όργανο ή ο οργανισμός της Κοινότητας δεν 
είναι σε θέση, παρά τη δέουσα επιμέλεια 
που κατέβαλε, να ενεργήσει σύμφωνα με 
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την παράγραφο 2, ενημερώνει τη μη 
κυβερνητική οργάνωση που υπέβαλε την 
αίτηση, το ταχύτερο δυνατό, και το 
αργότερο εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους
παρέλειψε να ενεργήσει καθώς και για το 
πότε προτίθεται να το πράξει.

την παράγραφο 2, ενημερώνει τη μη 
κυβερνητική οργάνωση που υπέβαλε την 
αίτηση, το ταχύτερο δυνατό, και το 
αργότερο εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν 
μπόρεσε να λάβει απόφαση και  
ανακοινώνει πότε προτίθεται να λάβει 
απόφαση σχετικά με την αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, το όργανο ή ο 
οργανισμός της Κοινότητας ενεργεί εντός 
προθεσμίας δεκαοκτώ εβδομάδων από την 
παραλαβή της αίτησης.

Το θεσμικό όργανο ή φορέας της 
Κοινότητας λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
αιτήσεις για εσωτερική επανεξέταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το μέγεθος 
και το βαθμό σοβαρότητας της σχετικής 
παράβασης του περιβαλλοντικού δικαίου, 
εντός λογικής προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις δεκαοκτώ εβδομάδες από 
την παραλαβή της αίτησης. Ενημερώνει 
πάραυτα την μη κυβερνητική οργάνωση
σχετικά με την απόφασή του όσον αφορά 
την αίτηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εδώ επίσης, όπως και στο άρθρο 10(2),  πρέπει να γίνεται παραπομπή σε "απόφαση" του 
κοινοτικού θεσμικού οργάνου ή φορέα της Κοινότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 48
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) έχει διατυπώσει ως κύριο στόχο την 
προαγωγή της προστασίας του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δικαίου του 
περιβάλλοντος,

β) έχει διατυπώσει ως κύριο στόχο την 
προαγωγή της προστασίας του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δικαίου του 
περιβάλλοντος ή την προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις, που έχουν διατυπώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως στόχο στο καταστατικό τους, 
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πρέπει επίσης να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 49
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Η μη κυβερνητική οργάνωση η οποία 
υπέβαλε αίτηση εσωτερικής επανεξέτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 δύναται να 
προσφύγει στο Δικαστήριο σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις της Συνθήκης.

1. Η μη κυβερνητική οργάνωση η οποία 
υπέβαλε αίτηση εσωτερικής επανεξέτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και είναι της 
άποψης ότι ληφθείσα από το κοινοτικό 
θεσμικό όργανο ή φορέα, με αφορμή την 
αίτηση αυτή, απόφαση δεν επαρκεί για τη 
διασφάλιση της τήρησης του 
περιβαλλοντικού δικαίου, δύναται να 
προσφύγει στο Δικαστήριο σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις της Συνθήκης, προς 
εξέταση της επί της ουσίας και επί της 
διαδικασίας νομιμότητας της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν πολύ σαφέστερη ως προς το θέμα της διαδικασίας 
ενώπιον του Δικαστηρίου.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 50
Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Εφαρμόζεται από τις … *.   Εφαρμόζεται από τις … *

** p.m. ** 3 μήνες μετά από την αναφερόμενη στο 
πρώτο εδάφιο ημερομηνία.

  
* π.υ.
* π.υ.



AM\584771EL.doc 25/25 PE 364.732v01-00

EL

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο παρών Κανονισμός να τεθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ισχύ. Η προθεσμία 
των τριών μηνών είναι εφικτή.


