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Μηχανισμοί της Κοινοτικής Πολιτικής
για το Περιβάλλον

• Γηαδνρηθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεο
γηα ην Πεξηβάιινλ, 6ν ηώξα
• Ννκνζεζία (πάλσ από 200 λόκνη)
• Υξεκαηνδόηεζε – LIFE+ (2.1 δηο €
γηα 7 έηε), Γηαξζξσηηθά Τακεία (350
δηο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013)
2

6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, 2001 - 2010
Φιλοσουία και Προσέγγιση

• Αξρέο:
– πξνθύιαμε,
– Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη,
– πξόιεςε ζηελ πεγή;
– (επίζεο επηθνπξηθόηεηα θαη
αλαινγηθόηεηα).
• Δλζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε άιιεο
πνιηηηθέο - θνηλή επζύλε.
• Αμηνιόγεζε ηεο Πνιηηηθήο (πξηλ, θαηά, κεηά):
πρ. Αμηνιόγεζε Δπηπηώζεσλ
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Γεσγξαθηθή Κάιπςε
Σσλ Γηαξζξσηηθώλ ηακείσλ
2007-2013
(AEΠ/κεθαλή 2000-2001-2002)

ύγθιηζε (>75%)
ύγθιηζε(ζηαηιζηικά
κριηήρια)

Αληαγσληζηηθόηεηα
θαη απαζρόιεζε'
“Phasing-in”
Αληαγσληζηηθόηεηα
θαη απαζρόιεζε
Index EU 25
= 100

2007-13 ηότοη Ποιηηηθής σλοτής
Κόθθηλν: Πεξηνρέο ύγθιηζεο Μπιε: Αληαγσληζηηθόηεηααπαζρόιεζε regions
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ηότοη θαη κεταληζκοί 2007-2013
ηόρνη
ύγθιηζε
(251,1 δηζ € = 81,54%)

Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθόηεηα & απαζρόιεζε

Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη κεραληζκνί

ΔΣΠΑ

ΔΚΣ

ΔΣΠΑ

ΔΚΣ

Σακείν
πλνρήο

(49,1 δηο € = 15,95%)

Δπξσπατθή εδαθηθή
ζπλεξγαζία
(7,7 billions € = 2,52%)

ΔΣΠΑ
ππνδνκέο,
θαηλνηνκία,
επελδύζεηο
θιπ.

επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε,
εξγαζηαθέο
εληζρύζεηο
θιπ

Τπνδνκέο
πεξηβάιινληνο θαη
κεηαθνξέο,
Αλαλεώζηκεο πεγέο
Δλέξγεηαο
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Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ
Πνιηηηθέο

Σρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα
θαιππηόκελα από ηελ νδεγία ΠΔ
(2001/42/ΔΚ)

Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά Έξγα
Καιππηόκελα από ηελ Οδεγία ΔΠΔ
(85/337/ΔΟΚ όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο νδεγίεο
97/11/EΚ θαη 2003/35/EΚ)
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Οξνινγία
• Σηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε = ΠΔ –
τέδηα θαη Προγράκκαηα (SEA ζηα Αγγιηθά)
• Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ = EΠΔ
– Έργα (ΜΠΔ όπως έτεη θαζηερωζεί ζηα
Διιεληθά, ΔΙΑ ζηα Αγγιηθά)

Καη οη δύο Οδεγίες αθορούλ ηελ εθηίκεζε ηωλ
επηπηώζεωλ ζηο περηβάιιολ
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Οδεγία ΠΔ - ηόρνη, άξζξ.1
 Να εμαζθαιίζεη πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο
γηα ην πεξηβάιινλ
 Να πξνσζήζεη ηελ ελζσκάησζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ κε
ζθνπό ηελ αεηθόξν αλάπηπμε

κε ζθνπό ηελ αεηθόξν αλάπηπμε
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Ση είλαη ζρέδην ή πξόγξακκα
(άξζξ. 2)
Τα ζρέδηα/πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη:
 Να εθπνλνύληαη ή/θαη εγθξίλνληαη από κηα
αρτή ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό
επίπεδν ΚΑΙ
 Να απαηηούληαη βάζεη λνκνζεηηθώλ,
θαλνληζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ.
Ο νξηζκόο πεξηιακβάλεη:
 Χρημαηοδόηηζη από ΕΕ
 Τροποποιήζεις ζχεδίων/προγραμμάηων.
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ε πνηεο πεξηπηώζεηο ε ΠΔ είλαη
ππνρξεσηηθή; άξζξ.3(2)
Γηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία:
-

Δθπνλνύληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο:
γεσξγία, δαζνπνλία, αιηεία, ελέξγεηα, βηνκεραλία, κεηαθνξέο,
δηαρείξηζε απνβιήησλ/πδάηηλσλ πόξσλ, ηειεπηθνηλσλίεο,
ηνπξηζκόο, ρσξνηαμία ή ρξήζε εδαθώλ
ΚΑΙ

-

Καζνξίδνπλ ην πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ πνπ
απαξηζκνύληαη ζηα παξαηήκαηα Ι θαη ΙΙ ηεο νδεγίαο
85/337/ΔΟΚ.
Η

-

Λόγσ ησλ ζπλεπεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζε νξηζκέλνπο
βηνηόπνπο, απαηηείηαη εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (πεξηνρέο ηνπ
δηθηύνπ Φύζε 2000)
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Πεξηπηώζεηο όπνπ ρξεηάδεηαη λα απνθαζηζζεί
εάλ ρξεηάδεηαη ΠΔ-άξζξ. 3(3) θαη 3(4)

Γηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ :
-

Καζνξίδνπλ ηε ρξήζε κηθξώλ πεξηνρώλ ζε ηνπηθό
επίπεδν
Δίλαη ήζζνλεο ηξνπνπνηήζεηο ζρεδίσλ/πξνγξακκάησλ

ή
-

Καζνξίδνπλ ην πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηο έξγσλ πνπ
δελ θαιύπηνληαη από ην άξζξ. 3.2

- Σα θξάηε Μέιε πξέπεη λα απνθαζίζνπλ εάλ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην
πεξηβάιινλ, κέζσ εηδηθήο δηαδηθαζίαο,
“SCREENING”
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Δλζσκάησζε ηεο ΠΔ ζηε δηαδηθαζία
πξνγξακκαηηζκνύ - άξζξ. 4

Η ΠΔ πξέπεη λα ιάβεη ρώξα:
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
ζρεδίσλ/πξνγξακκάησλ
Πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο

Η ΠΔ πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζε ππάξρνπζεο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ζρεδίσλ ή
πξνγξακκάησλ ή ζε λέεο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο
νδεγίαο (παξ. 2)
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Γηαδηθαζία ΣΠΔ
ΕΚΠΟΝΗΗ ΥΕΔΙΟΤ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Αρτή

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ /Π)

Περιβαλλονηική Μελέηη
Διαβοσλεύζεις (Πεξηβαιινληηθή Μειέηε +/Π)
Λήυη αποθάζεφν
Έγκριζη ηοσ /Π
Ενημέρφζη ζτεηικά με ηην απόθαζη

Σέλος
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Κύξηα ζηνηρεία ηεο πεξηβαιινληηθή κειέηεο (1)
άξζξ.5
ηε κειέηε πξέπεη λα εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη
αμηνινγνύληαη:

• Οη ελδερόκελεο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ:
– Δπηπηώζεσλ ζηελ βηνπνηθηιόηεηα, έδαθνο, ύδαηα, αέξα, θιηκαηηθνύο
παξάγνληεο
– Δπηπηώζεσλ ζηνλ πιεζπζκό, πγεία ησλ αλζξώπσλ, πιηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην ηνπίν

• Λνγηθέο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ιακβαλνκέλσλ ππόςε
ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνύ πεδίνπ εθαξκνγήο
Οη ελαιιαθηηθές δσλαηόηεηες λα περηιακβάλοσλ θαη ηε
"κεδεληθή"
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Κύξηα ζηνηρεία ηεο πεξηβαιινληηθή κειέηεο (2)
άξζξ.5

 Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηόρσλ
θαη ηεο ζρέζεο κε άιια ζρεηηθά ζρέδηα θαη
πξνγξάκκαηα
 Τξέρνπζα θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο θαη πηζαλή
εμέιημε ρσξίο ην ζρέδην/πξόγξακκα
 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρώλ
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνύλ
 Σηόρνη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
 Πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα
 Μέηξα γηα ηνλ έιεγρν-παξαθνινύζεζε
 Με ηερληθή πεξίιεςε
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Γηαβνπιεύζεηο
άξζξ. 5 (4), 6
Νέν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηελ ex ante αμηνιόγεζε:

•Περηβαιιοληηθές αρτές
– Γηα ην « screening »
– Γηα ην πεξηερόκελν θαη εύξνο ηεο κειέηεο
– Δπί ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο θαη
– Δπί ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο

•Σο θοηλό
― επί ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο θαη ηεο

πεξηβαιινληηθήο κειέηεο
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Γηαβνπιεύζεηο
άξζξ. 6.2

Οη δηαβνπιεύζεηο πξέπεη λα γίλνληαη:
 ζε αξρηθό ζηάδην
 παξέρνληαο νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα ζηηο
πεξηβαιινληηθέο αξρέο θαη ην θνηλό λα
εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο
 ζε εύινγν ρξνληθό πεξηζώξην
Οη δηαβνπιεύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη πρηλ ηελ
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο
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Παξαθνινύζεζε/έιεγρνο
άξζξ. 10

Τα ΚΜ δηαζθαιίδνπλ ηελ παξαθνινύζεζε
ησλ ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ
επηπηώζεσλ ώζηε λα:
– εληνπίζνπλ εγθαίξσο απξόβιεπηεο
αξλεηηθέο επηπηώζεηο
θαη
– Να είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ
επαλνξζσηηθή δξάζε
Σα κέηρα παραθοιούζεζες πρέπεη λα σπάρτοσλ
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ζηελ κειέηε

Λήςε απνθάζεσλ
άξζξ. 8
Οη αξκόδηεο αξρέο ιακβάλνπλ ππόςε:
– Τελ Πεξηβαιινληηθή κειέηε
– γλώκεο πνπ εθθξάδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ
δηαβνπιεύζεσλ (πεξηβαιινληηθέο αξρέο, θνηλό)
– Απνηειέζκαηα ηπρόλ δηαζπλνξηαθώλ
δηαβνπιεύζεσλ
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Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε
άξζξ. 9

Τίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ
πεξηβαιινληηθώλ αξρώλ (θαζώο θαη
ελδερνκέλσο άιισλ ρσξώλ)
– Τν εγθεθξηκέλν ζρέδην/πξόγξακκα
– Σπλνπηηθή δήισζε γηα ηνλ ηξόπν ελζσκάησζεο
ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαβνπιεύζεσλ

– Τα κέηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε
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Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ
Πνιηηηθέο

Σρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα
θαιππηόκελα από ηελ νδεγία ΠΔ
(2001/42/ΔΚ)

Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά Έξγα
Καιππηόκελα από ηελ Οδεγία ΔΠΔ
(85/337/ΔΟΚ όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο
νδεγίεο 97/11/EΚ θαη 2003/35/EΚ)
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Γεληθόο Σηόρνο

(Art. 2.1)

Πνπ εθαξκόδεηαη ε Οδεγία 85/337/ΔΟΚ;
• ζε πεξίπησζε έξγσλ πνπ ελδέρεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην
πεξηβάιινλ (ιόγσ, κεηαμύ άιισλ, ηεο
θύζεσο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπο)
Σε ηη ππόθεηληαη απηά ηα έξγα;
• ζε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην
πεξηβάιινλ (ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο
αδεηνδόηεζεο)

ΠΟΤΔ;
• Πξηλ λα δνζεί ε άδεηα
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Γηαδηθαζία ΔΠΔ
Καθοριζμός ηοσ έργοσ

Αρτή

Τποβολή αίηηζης για άδεια

Διερεύνηζη η Παράρηημα Ι: ΕΠΕ
ΜΠΕ
Διαβοσλεύζεις
Απόθαζη
Ενημέρφζη ζτεηικά με ηην απόθαζη

Σέλος
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Τη Δθηίκεζε;

(Art. 3)

Η ΔΠΔ πξέπεη λα θαζνξίδεη, λα
πεξηγξάθεη, θαη λα εθηηκά ηηο πηζαλέο
άκεζεο θαη έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ
– πιεζπζκό,
– παλίδα, ρισξίδα, έδαθνο, λεξό, αέξα, θιίκα,
ηνπίν,
– Υιηθά αγαζά, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
– Καη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ
24

Τη Έξγα;
• Έξγα ζην
Παξάξηεκα I
• Έξγα ζην
Παξάξηεκα II

(Αξζξ.
4)

Τπνρξεσηηθή
ΔΠΔ
Γηεξεύλεζε
Από ηηο αξκόδηεο αξρέο αλ
απαηηείηαη ΔΠΔ
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Παξαδείγκαηα έξγσλ
Παξάξηεκα Ι
• ηδεξόδξνκνη κεγάισλ
απνζηάζεσλ
• Απηνθηλεηόδξνκνη, δξόκνη
ηαρείαο θπθινθνξίαο
• Δγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο
απνβιήησλ
– Δπηθίλδπλα απόβιεηα
– Ή επηθίλδπλα (πάλσ από 100
ηόλνπο/εκέξα)
• Βηνινγηθνί θαζαξηζκνί (πάλσ
από150000 p.e.)
• [κεηά ηνλ Ινύλην 2005 –
ηξνπνπνηήζεηο ε επεθηάζεηο
έξγσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι πνπ
εκπίπηνπλ ζηα όξηα απηνύ]
• ….

Παξάξηεκα II
• Σηδεξόδξνκνη θαη δξόκνη εθηόο
Παξαξηήκαηνο Ι
• Δγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο
απνβιήησλ θαη Βηνινγηθνί
ηαζκνί εθηόο Παξαξηήκαηνο ΙΙ
• Γηάθνξα έξγα ππνδνκήο
(αζηηθή αλάπηπμε θιπ)
• Σξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο
έξγσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Ι
θαη ΙΙ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηώζεηο [κεηά ηνλ
Ινύλην 2005 – ηξνπνπνηήζεηο
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα I]
• ….
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… θαη κεξηθή νξνινγία ΔΠΔ:
• Αξκόδηεο αξρέο
Απνθαζίδνπλ γηα ηελ άδεηα. Γελ είλαη
ππνρξεσηηθά αξρέο πεξηβάιινληνο.
• Αξρέο κε αξκνδηόηεηα ζην πεξηβάιινλ
Έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο σο πξνο ην
πεξηβάιινλ. Οη αξκόδηεο αξρέο νθείινπλ λα ηηο
ζπκβνπιεύνληαη
• Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηβάιινλ
Υπνβάιινληαη από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ.
Καινύληαη « Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ -ΜΠΔ », « Πεξηβαιινληηθή
δήισζε », θιπ
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Γηαδηθαζία ΔΠΔ
Screening-Διερεύνηζη

Μόνο για έργα ηοσ
Παραρηήμαηος ΙΙ

Scoping-περιετόμενο ΜΠΕ

Μεηά από αίηημα
ηοσ κσρίοσ ηοσ
έργοσ

Περιβαλλονηική
Πληροθορία

Η “Μελέηη“

Διαβοσλεύζεις φς προς
ηην Περιβαλλονηική
Πληροθορία

Κοινό, αρτές
περιβάλλονηος...

Απόθαζη

Λαμβάνει σπόυη
ηην μελέηη και ηις
διαβοσλεύζεις
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Screening-Γηεξεύλεζε
Screening
Περιετόμενο
Περ.
Πληροθ.
Διαβοσλεύζ.
Απόθαζη

(Αξζξ.
4)

• Απαληά ζην εξώηεκα: Υρεηάδεηαη
ΔΠΔ; (Παράρηημα ΙΙ)
• Η Βαζηθή αξρή: ελδέτεηαη λα
σπάρτοσλ ζεκαληηθές επηπηώζεης;
Δάλ ΝΑΙ  ΔΠΔ επηβάιιεηαη
Δάλ ΟΥΙ  δελ ρξεηάδεηαη ΔΠΔ
• Ο θαζνξηζκόο γίλεηαη είηε:
– Καηά πεξίπησζε θαη / είηε
– Όξηα ή θξηηήξηα
• Σα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
• Η δηεξεύλεζε απηή θαη ε απόθαζε
γλσζηνπνηνύληαη ζην θνηλό
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(Αξζξ. 4)

Κξηηήξηα Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
Screening
Περιετόμενο
Περιβ.
Πληροθ.
Διαβοσλεύζ.
Απόθαζη

• Υαραθηερηζηηθά ηοσ έργοσ
– κέγεζνο, ζπζζώξεπζε κε άιια έξγα, ρξήζε
θπζηθώλ πόξσλ, παξαγσγή απνβιήησλ,
ξύπαλζε, θίλδπλνο αηπρεκάησλ …

• Θέζε ηοσ έργοσ – πεξηβαιινληηθή
επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο πνπ ελδέρεηαη
λα επεξεαζηεί,
– Φξήζε γεο, θπζηθνί πόξνη, “Natura 2000”,
πεξηβαιινληηθά πξόηππα-όξηα…

• Πηζαλή επίπηωζε
– Έθηαζε επίπησζεο, δηαζπλνξηαθόο
ραξαθηήξαο, κέγεζνο-πνιππινθόηεηα,
πηζαλόηεηα, δηάξθεηα, ζπρλόηεηα,
αλαζηξεςηκόηεηα...
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Πεξηερόκελν ΜΠΔ

(Art. 5.2)

Screening

• Απαληά ζηελ εξώηεζε: “Ση ζα πρέπεη
λα θαιύπηεη ε Περηβαιιοληηθή
Πιεροθόρεζε; ”

Περιετόμεν
ο

• Γλώκε ησλ αξκόδησλ αξρώλ (κπνξεί
λα δεηήζνπλ επί πιένλ πιεξνθνξίεο)

Περιβ.
Πληροθ.

• Με αίηεκα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πξηλ
ηελ ππνβνιή αίηεζεο αδείαο

Διαβοσλεύζ.

• Τα Κξάηε Μέιε κπνξεί λα δεηήζνπλ
από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα δώζνπλ ηε
γλώκε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε

Απόθαζη
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(Αξζξ.5)

Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθόξεζε-ΜΠΔ (Παξάξη. ΙV)
Screening
Περιετόμενο
Περιβαλ.
Πληροθ.
Διαβοσλεύζ.
Απόθαζη

• Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
• Φξήζε πόξσλ, εθπνκπέο θαη
ππνιείκκαηα
• Κπξηόηεξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο
• Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
ελδερνκέλσο επεξεαζηεί
• Πηζαλέο επηπηώζεηο ζην
πεξηβάιινλ
• Μέζνδνη πξόβιεςεο & δπζθνιίεο
(ηερληθέο θιπ)
• Γηνξζσηηθά κέηξα
• Με Σερληθή Πεξίιεςε
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Γηαβνπιεύζεηο
Screening
Περιετόμενο
Περιβ.
Πληροθ.
Διαβοσλεύ
ζεις.
Απόθαζη

1. Πεξηβαιινληηθέο αξρέο
(Αξζξ. 5,6)
– Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο ΜΠΔ
– Δπί ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο ΜΠΔ

2. Δλδηαθεξόκελν θνηλό
(Αξζξ. 4,6,9)
– Δπί ηεο απόθαζεο γηα ΔΠΔ
– Δπί ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο ΜΠΔ
– Πιεξνθνξείηαη ηελ απόθαζε
3. Άιια Κξάηε Μέιε (Aξζξ. 7,9)
– Μόλν εάλ επεξεάδνληαη από ην έξγν
– Πεξηιακβάλνπλ θνηλό θαη αξρέο
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Απόθαζε – άξζξν 9
Screening
Περιετόμενο
Περιβ.
Πληροθ.
Διαβοσλεύζε
ις.
Απόθαζη

1. Πεξηερόκελν απόθαζεο θαη
ελδερόκελνη όξνη
2. Δμήγεζε πσο νη παξαηεξήζεηο
θαη επηζεκάλζεηο από ηε
δηαβνύιεπζε κε ην θνηλό
ειήθζεζαλ ππόςε,
3. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα
απνθπγή, κείσζε ή εμάιεηςε
ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ
34

Κύξηεο Γηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο 2003/35/EΚ
• Καζνξηζκόο ηνπ θνηλνύ θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
θνηλνύ: “κοινό ποσ επερεάδεηαη, η ελδετοκέλως
επερεάδεηαη από, η έτεη ελδηαθέρολ, για ηη διαδικαζία
απόθαζης” , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΜΚΟ. Αξζξ. 1(2)

• Δλδπλακώλνληαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο
δηαβνπιεύζεηο κε ην θνηλό :
λσξίο ζηε δηαδηθαζία, ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ
πιεξνθνξηώλ, εύινγεο πξνζεζκίεο, Αξζξ.6
• Η πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηειηθή απόθαζε πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαβνύιεπζε κε ην θνηλό
Art. 9(1)
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Πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία
ζρεηηθά κε ηα Μεγάια Έξγα
• Οδεγία ΔΠΔ (85/337/EEC, ηξνπνπνίεζε 97/11/EΚ, 2003/35/EΚ)
•
•
•
•

Οδεγία γηα ηελ Οξληζνπαλίδα (79/409/EΟΚ)
Οδεγία Habitats – Natura 2000 (92/43/EΟΚ)
Οδεγία γηα πγξά απόβιεηα (91/271/EΟΚ)
Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά (2000/60/EΚ) – γηα έξγα πνπ έρνπλ
επίπησζε ζε πδάηηλνπο όγθνπο, ρξεηάδεηαη εθηίκεζε ζύκθσλα
κε ην αξζξ. 4(7)!!!

• Οδεγία γηα ηηο πιεκκύξεο (2007/60/EΚ)
• Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Απόβιεηα (75/442/EEC)

ΤΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ: ΟΥΙ ΑΡΚΔΣΗ!
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ΔΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ
ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ,ΔΣΠΑ, Σ, TENS
• Πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ζσζηά ζε ζρέζε
κε ηηο νδεγίεο, EΠΔ, ΠΔ, Οδεγία Πιαίζην γηα
ηα λεξά, „Natura 2000‟, θιπ
• Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη
• Σα ηκήκαηα „Natura 2000‟ πξέπεη λα
επηθπξώλνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο
• Σα έληππν επξίζθνληαη ζηνλ θαλνληζκό
εθαξκνγήο 828/2006 (Annex XXI θαη XXII)
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Αηηήζεηο κεγάισλ Έξγσλ (1)
• Έξγν Annex I - Πιήξεο ΔΠΔ απαξαίηεηε θαη ππνβνιή
ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ

• 1) ε Με Σερληθή Πεξίιεςε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (3)
ηεο νδεγίαο. Απαξαίηεηεο όιεο νη πιεξνθνξίεο +
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο
• 2) Δπαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε :
ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε (δηαδηθαζία θιπ)
ηε δηαβνύιεπζε κε ηηο αξρέο πεξηβάιινληνο
ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ
απόθαζε
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Αηηήζεηο κεγάισλ Έξγσλ (2)
• Δάλ ην έξγν είλαη Annex II αιιά έγηλε ΔΠΔ απαηηνύληαη
νη ίδηεο πιεξνθνξίεο
• Δάλ ην έξγν είλαη Annex II αιιά δελ έγηλε ΔΠΔ,
απαηηνύληαη, πιεξνθνξίεο γηα ην γηαηί δελ έγηλε-θξηηήξηα
ηνπ Annex III ηεο Οδεγίαο. Γελ αξθεί λα εηπσζεί απιώο
“δελ θξίζεθε αλαγθαία ΔΠΔ”.
• Αθόκε θαη αλ ηα θαηώηαηα όξηα ή θξηηήξηα έρνπλ
αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ελδερνκέλσο εηδηθέο
ζπλζήθεο.
• Αθόκε θαη αλ δελ έγηλε ΔΠΔ ην θνηλό πξέπεη λα
πιεξνθνξεζεί ηε απόθαζε.
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Γήιωζε NATURA 2000
•Annex I ηεο Αίηεζεο Φξεκαηνδόηεζεο (Καλνληζκόο
1828/2006)
• Οη Γειώζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Φάξηε (κε ηελ
θαηαιιειόηεξε θιίκαθα) πνπ λα δείρλεη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ
θαη ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο.

•Δάλ ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή Natura
2000 => εθηίκεζε ζύκθσλα κε ην αξζξν to 6.3 ηεο Οδεγίαο
ησλ Οηθνηόπσλ
•Σπρλά πξνβιήκαηα
– Αηειείο δνιώζεηο (έιιεηςε εκεξνκελίαο, ραξηώλ)
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Η γξακκή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ΔΚ γηα ηελ
Οδεγία 85/337
• Η Οδεγία ΔΠΔ έρεη “επξύ πεδίν εθαξκνγήο
θαη ζθνπό”
• Η δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ
είλαη πεξηνξηζκέλε
• Έκθαζε ζηνλ θύξην ζθνπό: έξγα πνπ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο
ζην πεξηβάιινλ
• Δμαηξέζεηο κε ζρεηηθά ζηελή εξκελεία
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ΙΣΑΛΙΑ C-83/03 (Fossacesia)

• Δάλ κηα ρώξα θαζνξίδεη γεληθνύο
θαλόλεο γηα λα θαζνξηζηεί εάλ έξγα
πνπ εκπίπηνπλ ζην Annex II
ρξεηάδνληαη ΔΠΔ, παξαβίαζε απηώλ
ησλ θαλόλσλ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο
Οδεγίαο
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UK-Delena Wells C-201/02
• Σε ΔΠΔ κε δύν ή πεξηζζόηεξα ζηάδηα γηα ηε ρνξήγεζε
άδεηαο, ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κόιηο είλαη δπλαηόλ λα
επηζεκαλζνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ όια ηα
απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζρέδην/έξγν ζην
πεξηβάιινλ.
• Δάλ ΚΜ δελ θάλνπλ ΔΠΔ, πξέπεη λα πάξνπλ δηνξζσηηθά
κέηξα γηα λα ζεξαπεύζνπλ ηελ παξάιεηςε ηεο
αμηνινγήζεσο ησλ επηπηώζεσλ. Τέηνηα κπνξεί λα είλαη ε
αλάθιεζε ή αλαζηνιή ηεο άδεηαο, ή απνδεκηώζεηο ζε
πεξίπησζε βιάβεο πνιίηνπ.
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ΙΠΑΝΙΑ C-227/01
• Annex I ζεκείν 7 πεξηιακβάλεη θαη
δηπιαζηαζκό πθηζηάκελεο κνλήο γξακκήο –
όρη απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ Annex II
• Αθόκε θαη αλ είλαη ηκήκα κεγαιύηεξνπ
ηκήκαηνο
• Η λέα γξακκή ζεσξείηαη όηη αζθαιώο έρεη
επηπηώζεηο (άιισζηε ε νδεγία αλαθέξεηαη ζε
ζεκαληηθέο επηπηώζεηο πνπ έλα
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην «ελδέρεηαη» λα έρεη)
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IΣΑΛΙΑ C-87/02 (Lotto zero)
• Τα ΚΜ έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαζνξίζνπλ
αλ έλα έξγν ππόθεηηαη ζε EΠΔ. Τα ΚΜ κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε κέζνδν
θαζνξηζκνύ ησλ έξγσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ πνπ
ρξεηάδνληαη ΔΠΔ (αηνκηθή εμέηαζε θάζε ζρεδίνπ ή
εζληθή λνκνζεηηθή πξάμε).
• Όπνηα θαη αλ είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε
έλα ΚΜ, απηή ε κέζνδνο δελ πξέπεη λα βιάπηεη
ηνλ ζθνπό ηεο νδεγίαο.
• Οπνηαδήπνηε απόθαζε όηη δελ ρξεηάδεηαη ΔΠΔ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ή λα ζπλνδεύεηαη από
όια ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ
εμαθξίβσζε όηη ε απόθαζε βαζίδεηαη ζε
θαηάιιειν πξνεγνύκελν έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία.
45

Luxembourg-Linster C-287/98
• Η Οδεγία ηζρύεη αθόκε θαη αλ δελ έρεη ελζσκαησζεί.
• Σα εζληθά δηθαζηήξηα κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ
απεπζείαο ζηε Οδεγία θαη λα ειέγμνπλ εάλ ν εζληθόο
λνκνζέηεο ηήξεζε ηα όξηα ηνπ πεξηζσξίνπ
εθηηκήζεσο πνπ ραξάζζεη ε νδεγία.
• Από ηελ αλάγθε ηόζν ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ηνπ
θνηλνηηθνύ δηθαίνπ όζν θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο
αξρήο ηεο ηζόηεηαο πξνθύπηεη ε αλάγθε απηνηεινύο
εξκελείαο ησλ ελλνηώλ ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, πνπ
δελ παξαπέκπνπλ ξεηώο ζην δίθαην ησλ θξαηώλ
κειώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο.
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Ireland C-392/96
• Τα όξηα είλαη γηα λα ππνβνεζνύλ ηελ
δηεξεύλεζε, όρη γηα λα εμαηξνύλ εθ
πξννηκίνπ ην ζύλνιν θαηεγνξηώλ έξγσλ
από ηελ ππνρξέσζε ΔΠΔ.
• Έξγα κηθξήο θιίκαθαο κπνξεί λα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.
• Σσξεπηηθέο επηπηώζεηο πξέπεη λα
ζπλππνινγίδνληαη.
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Οιιαλδία-Kraaijeveld C-72/95
• «Από ην θείκελν ηεο νδεγίαο κπνξεί λα ζπλαρζεί όηη
ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο είλαη εθηεηακέλν θαη ν
ζθνπόο ηεο επξύηαηνο». Απηή ε βαζηθή αξρή
επηβεβαηώζεθε από ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ (π.ρ.
Ιξιαλδία)
• Η εξκελεία κηαο δηαηάμεσο θνηλνηηθνύ δηθαίνπ
ζπλεπάγεηαη ζύγθξηζε ησλ γισζζηθώλ απνδόζεώλ
ηνπ. Η αλάγθε νκνηόκνξθεο εξκελείαο απηώλ ησλ
γισζζηθώλ απνδόζεσλ επηβάιιεη, όηαλ πθίζηαηαη
δηάζηαζε, λα εξκελεύεηαη ε δηάηαμε ζε ζπλάξηεζε
κε ηε γεληθή νηθνλνκία θαη ηνλ ζθνπό ηεο ξπζκίζεσο
ηεο νπνίαο απνηειεί κέξνο.
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ΙΣΑΛΙΑ C-486/04 (Απόβιεηα)
• Η έλλνηα ηεο δηαζέζεσο απνβιήησλ θαηά ηελ
νδεγία 85/337/ΔΟΚ ζπληζηά απηνηειή έλλνηα.
Σν πεξηερόκελό ηεο πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηεί θαηά ηξόπν πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ επηδησθόκελν
κε ηελ νδεγία απηή ζθνπό.
• Η δηάζεζε απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηελ
Οδεγία 85/337/ΔΟΚ έρεη επξεία έλλνηα θαη
θαιύπηεη όια ηα ζρεηηθά έξγα είηε αθνξνύλ
δηάζεζε-ελαπόζεζε είηε αλαθύθισζε θαη
αλάθηεζε.
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Οδεγόο γηα ΔΠΔ
• Ιζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο:
http:/ec.europa.eu/environment/eia

Οδεγνί, θιπ:
–

Screening-Γηεξεύλεζε

–

Πεξηερόκελν ΜΠΔ

–

Αλαζεώξεζε
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Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή
ζαο!
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