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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι ένα σηµαντικό
βήµα προς τα µπροστά στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο. Σήµερα, µεγάλα έργα
τα οποία είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να υποβάλλονται
σε εκτίµηση βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Ωστόσο, η εκτίµηση αυτή γίνεται σε ένα
στάδιο όπου συχνά, οι δυνατότητες να γίνουν κάποιες σηµαντικές αλλαγές είναι
περιορισµένες. Οι αποφάσεις όσον αφορά την τοποθεσία ενός έργου, ή την επιλογή
εναλλακτικών λύσεων, µπορεί να έχουν ληφθεί ήδη στο πλαίσιο σχεδίων για έναν
ολόκληρο τοµέα ή γεωγραφική περιοχή. Η οδηγία ΣΠΕ - 2001/42/ΕΚ – καλύπτει
αυτό το κενό απαιτώντας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας µεγάλης σειράς σχεδίων
και προγραµµάτων να εκτιµώνται έτσι ώστε να µπορούν να λαµβάνονται υπόψη ενώ
ακόµη τα σχέδια είναι πρακτικά υπό ανάπτυξη και να υιοθετούνται σε εύθετο χρόνο.
Για τα υπό ανάπτυξη σχέδια και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων
πρέπει να γίνεται διάλογος και µε το κοινό, οι απόψεις του οποίου πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη.
Αν και η ιδέα της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης είναι σχετικά απλή, η
εφαρµογή της οδηγίας θέτει τα κράτη µέλη µπροστά σε µια σηµαντική πρόκληση.
Στοχεύει στην καρδιά αυτού τούτου του συστήµατος λήψης αποφάσεων του
δηµόσιου τοµέα. Σε πολλές περιπτώσεις, θα απαιτεί διαδικασίες µε καλύτερα
διαρθρωµένο σχεδιασµό και διαβουλεύσεις. Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται
συστηµατικότερα στη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων για να προσδιοριστούν οι
πιθανές τους επιπτώσεις, καθώς και εκείνες βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων. Θα
υπάρχουν δύσκολα ζητήµατα ερµηνείας, όταν όµως εφαρµόζονται σωστά, οι εν λόγω
εκτιµήσεις θα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζονται σε καλύτερη
πληροφόρηση. Αυτό, µε τη σειρά του, θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα ζωής και
πλέον βιώσιµο περιβάλλον, τώρα και για τις επερχόµενες γενεές.
Είναι συνεπώς σηµαντικό τα κράτη µέλη να κατανοήσουν σαφώς τις απαιτήσεις της
οδηγίας, έτσι ώστε αυτή να εφαρµόζεται µε συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ.
Το παρόν κείµενο συντάχθηκε έχοντας στο µυαλό αυτόν ακριβώς το στόχο. Θα
πρέπει να βοηθήσει τα κράτη µέλη στην εφαρµογή της οδηγίας έτσι ώστε να
πληρούνται οι απαιτήσεις της και να αποκοµίζονται τα οφέλη που αναµένονται από
αυτή. Τέλος, θα πρέπει επίσης να τους παράσχει τη δυνατότητα να κατανοήσουν
καλύτερα το σκοπό και τη λειτουργία της οδηγίας και να εξετάσουν τις επιπτώσεις
που αυτή θα έχει στις διαδικασίες τους σχεδιασµού.
Catherine Day
Γενικός ∆ιευθυντής – Γ∆ Περιβάλλον
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων1 (‘η οδηγία ΣΠΕ’)2 άρχισε να ισχύει στις 21
Ιουλίου 2001 και πρέπει να εφαρµοστεί από τα κράτη µέλη πριν από τις 21
Ιουλίου 2004. Θα έχει σοβαρή επίδραση στο έργο πολλών δηµόσιων αρχών
υποχρεώνοντάς τις να εξετάζουν συστηµατικά αν τα σχέδια και προγράµµατα
που ετοιµάζουν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της και, κατά συνέπεια, αν
χρειάζεται να γίνει περιβαλλοντική εκτίµηση των προτάσεών τους, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που θεσπίζονται στην οδηγία.

1.2.

Η εµπειρία από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (‘η οδηγία
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ΕΠΕ’)3 έδειξε ότι είναι σηµαντικό
να διασφαλιστεί συνεπής µεταφορά και εφαρµογή στο σύνολο της Κοινότητας
προκειµένου να αντληθούν τα µέγιστα δυνατά οφέλη για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το παρόν κείµενο συντάχθηκε για
την παροχή οδηγιών στα κράτη µέλη πώς να διασφαλίσουν από τα πρώιµα
ήδη στάδια τη συνεπέστερη δυνατή µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας
ΣΠΕ.

1.3.

Το κείµενο ετοιµάστηκε από αντιπροσώπους των κρατών µελών και τη Γενική
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι, µεταξύ τους,
είχαν εµπειρία τόσον από τις διαπραγµατεύσεις της οδηγίας όσο και από την
εκτέλεση εκτιµήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορα επίπεδα (βλ.
προσάρτηµα ΙΙ). Συζητήθηκε επίσης και µε εθνικούς εµπειρογνώµονες ΣΠΕ
από τα κράτη µέλη και τις υπό ένταξη χώρες. Οι συγγραφείς είχαν ιδίως στο
µυαλό τους τα ζητήµατα τα οποία θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν τα κράτη
µέλη κατά την εφαρµογή της οδηγίας στα δικά τους νοµικά συστήµατα.

1.4.

Το κείµενο σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει τα κράτη µέλη, τα υπό ένταξη
κράτη και υποψήφιες χώρες να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την οδηγία και να τα συνδράµουν στη µεταφορά της οδηγίας
στο εθνικό τους δίκαιο και, εξίσου σηµαντικό, στη δηµιουργία ή βελτίωση
των διαδικασιών που θα ενεργοποιήσουν τις νοµικές υποχρεώσεις. ∆εν έχει
σκοπό να εξηγήσει πώς πρέπει να πραγµατοποιείται µια εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αν και προσφέρει όντως κάποιες πρακτικές
συµβουλές ως προς το πώς µπορούν να εκπληρωθούν ορισµένες απαιτήσεις.
Σε συνδυασµό µε εθνικές οδηγίες συντεταγµένες από τα κράτη µέλη,
αναµένεται επίσης να αποδειχθεί χρήσιµο και στις αρχές που πρέπει να

1
2

3

ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ.30.
Αν και η λέξη 'στρατηγική' δεν εµφανίζεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κείµενο της οδηγίας,
συχνά αυτή αναφέρεται ως οδηγία 'στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης' (ή οδηγία ΣΠΕ)
επειδή αφορά εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υψηλότερο, πιο στρατηγικό, επίπεδο
από το επίπεδο έργων/projects (που καλύπτονται από την οδηγία εκτίµησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ή ΕΠΕ) (οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ)).
ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ.40.
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εφαρµόσουν την οδηγία κατά την ετοιµασία των σχεδίων και προγραµµάτων
τους. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο επίσης όταν οι αρχές φθάσουν να
εξετάσουν το πρωτόκολλο της ΟΕΕ των ΗΕ για τη στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίµηση, η διαδικασία υπογραφής του οποίου ξεκίνησε στις
21 Μαΐου 2003 στην πέµπτη διυπουργική διάσκεψη ‘Περιβάλλον για την
Ευρώπη’ στο Κίεβο της Ουκρανίας.4
1.5.

Το κείµενο αντιπροσωπεύει µόνον τις απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής
και δεν είναι δεσµευτικής φύσεως. Η παρούσα έκδοση δεν θεωρείται
οριστική. Το κείµενο µπορεί να αναθεωρηθεί στο µέλλον βάσει της εµπειρίας
που θα αποκοµιστεί από την εφαρµογή της οδηγίας και από κάθε µελλοντική
νοµολογία. ∆εν αποσκοπεί να δώσει απόλυτες απαντήσεις σε ειδικά
ερωτήµατα αλλά θα πρέπει ασφαλώς να βοηθήσει να διευκρινιστεί ο τρόπος
µε τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. Πρέπει να τονιστεί ότι τον
τελευταίο λόγο στην ερµηνεία µιας οδηγίας έχει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
(ECJ).

1.6.

Η δοµή του κειµένου στηρίζεται στη σειρά των άρθρων της ίδιας της οδηγίας.
Το πρώτο βήµα στην κατανόηση της οδηγίας είναι να αποφασιστεί σε ποια
σχέδια και προγράµµατα εφαρµόζεται. Το κείµενο αρχίζει συνεπώς µε
αναφορά στο πεδίο εφαρµογής της επικεντρωνόµενο στην έννοια των σχεδίων
και προγραµµάτων καθώς και στο θέµα του αν αυτά είναι πιθανόν να έχουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια, εξετάζονται µε τη
σειρά τους το περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης, οι απαιτήσεις για τη
διασφάλιση ποιότητας, οι διατάξεις για το διάλογο, η φύση της απαίτησης
παρακολούθησης και, τέλος, οι σχέσεις µεταξύ της οδηγίας και άλλης
κοινοτικής νοµοθεσίας.

1.7.

Κατά το δυνατόν, η παρουσίαση κάθε ενότητας ακολουθεί την ίδια δοµή, η
οποία περιλαµβάνει αναφορά (µε πλάγια γράµµατα) στη ή στις κατάλληλες
διατάξεις της οδηγίας, µια σύντοµη εισαγωγή στο θέµα και µια συζήτηση των
θεµάτων που ανακύπτουν. Στηρίζεται, όπου είναι σκόπιµο, στη νοµολογία του
ECJ, ιδιαίτερα σε αποφάσεις που αναφέρονται στην οδηγία ΕΠΕ. Λέξεις
λαµβανόµενες από την ίδια την οδηγία είναι µε παχείς χαρακτήρες. Όπου στο
παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται παραδείγµατα, αυτό δεν σηµαίνει ότι
εµπίπτουν οπωσδήποτε στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Αυτό είναι ένα
θέµα το οποίο πρέπει να αποφασίζεται περίπτωση προς περίπτωση.

4

Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση της Σύµβασης για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (σύµβαση Espoo). Οι διατάξεις του που
αφορούν σχέδια και προγράµµατα είναι παρόµοιες, όχι όµως και ταυτόσηµες, µε εκείνες της
οδηγίας. Το πρωτόκολλο περιέχει επίσης ένα άρθρο για πολιτικές και νοµοθεσία.
3

2.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του
περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην
προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση
βιώσιµης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, θα
γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και
προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2.1.

Το άρθρο 1 θεσπίζει δύο στόχους για την εκτέλεση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε την οδηγία:

εκτίµησης

- Την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.
- Την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιµασία και
υιοθέτηση σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης
ανάπτυξης.
2.2.

Οι στόχοι αυτοί συνδέουν την οδηγία µε τους γενικούς στόχους της πολιτικής
της Κοινότητας για το περιβάλλον όπως αυτοί θεσπίζονται στη συνθήκη ΕΚ.5
Το άρθρο 6 της συνθήκης προβλέπει ότι στον ορισµό κοινοτικών πολιτικών
και δραστηριοτήτων πρέπει να ενσωµατώνονται απαιτήσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος µε σκοπό, ιδίως, την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης.

2.3.

Το άρθρο 1 θα πρέπει να ληφθεί σε συνδυασµό µε το σκεπτικό της οδηγίας,
ιδίως τα σηµεία (4), (5) και (6) τα οποία περιγράφουν επίσης τους στόχους της
οδηγίας:
- Να διασφαλιστεί ότι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη κατά την
εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους (σηµείο 4).
- Να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις µε την παροχή σαφέστερου πλαισίου για
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους µε το να συµπεριληφθούν οι σχετικές
περιβαλλοντικές πληροφορίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εκτίµηση
µιας ευρύτερης δέσµης παραγόντων κατά τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να
συµβάλει σε πιο βιώσιµες και πιο αποτελεσµατικές λύσεις (σηµείο 5).
- Να προβλεφθεί µια σειρά από κοινές διαδικαστικές απαιτήσεις που είναι
αναγκαίες προκειµένου να συµβάλλουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος (σηµείο 6).

5

Άρθρο 174 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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3.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ6

3.1.

Οι διατάξεις που ορίζουν το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας περιλαµβάνονται
κυρίως σε δύο σχετικά άρθρα. Το άρθρο 2 εκθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά
τα οποία πρέπει να έχουν σχέδια και προγράµµατα για να έχει εφαρµογή σε
αυτά τη οδηγία. Το άρθρο 3 εκθέτει στη συνέχεια κανόνες για τον
προσδιορισµό του ποια σχέδια και προγράµµατα είναι πιθανόν να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στον περιβάλλον και πρέπει, κατά συνέπεια, να
υποβάλλονται σε περιβαλλοντική εκτίµηση. Το άρθρο 13 παράγραφος 3
ορίζει το προσωρινό πεδίο εφαρµογής (βλ. παραγράφους 3.64-66 κατωτέρω).
Άρθρο 2
(α) ως "σχέδια και προγράµµατα" νοούνται τα σχέδια και προγράµµατα,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους:
- που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από µια αρχή προκειµένου να εγκριθούν,
µέσω νοµοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και
- που απαιτούνται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

3.2.

Η πρώτη απαίτηση προκειµένου σχέδια και προγράµµατα να υπάγονται στην
οδηγία είναι να πληρούν τους όρους και των δύο υποπαραγράφων του άρθρου
2 παράγραφος (α). Με άλλα λόγια, πρέπει και να 'εκπονούνται ή/και να
εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές' και να 'απαιτούνται βάσει νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων'.

3.3.

∆εν υπάρχει περαιτέρω ορισµός των σχεδίων και προγραµµάτων. Οι λέξεις
δεν είναι συνώνυµες, και στις δύο όµως µπορεί να δοθεί πλήθος εννοιών οι
οποίες σε ορισµένα σηµεία επικαλύπτονται. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της
οδηγίας, αυτές αντιµετωπίζονται µε ταυτόσηµο τρόπο. ∆εν είναι συνεπώς ούτε
αναγκαίο ούτε δυνατό να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ των δύο. Για να
αναγνωριστεί αν ένα κείµενο είναι σχέδιο ή πρόγραµµα για τους σκοπούς της
οδηγίας, είναι αναγκαίο να αποφασιστεί αν έχει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός
τέτοιου σχεδίου ή προγράµµατος. Από µόνη της η ονοµασία ('σχέδιο',
'πρόγραµµα', 'στρατηγική', 'κατευθυντήριες γραµµές', κλπ) δεν είναι ένας
αρκετά αξιόπιστος οδηγός: κείµενα µε όλα τα χαρακτηριστικά σχεδίου ή
προγράµµατος όπως ορίζονται στην οδηγία µπορούν να βρεθούν κάτω από
διάφορες ονοµασίες.

6

(Σ.Μ.: H υποσηµείωση αφορά την αγγλική έκδοση) – Στο γλωσσικό ιδίωµα της εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο όρος ‘scope’ αναφέρεται συχνά στο πεδίο κάλυψης (ελληνική
έκδοση:έκταση) της περιβαλλοντικής µελέτης που περιγράφεται στο άρθρο 5 και δεν πρέπει να
συγχέεται µε τον όρο ‘scope’ (ελληνική έκδοση:πεδίο εφαρµογής) όπως αυτός χρησιµοποιείται
στον τίτλο του άρθρου 3 αναφερόµενος στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
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3.4.

Εξετάζοντας την έννοια του όρου ’project’ στα πλαίσια της οδηγίας ΕΠΕ στην
υπόθεση C-72/95 Kraaijeveld (Σ.Μ: αγγλική έκδοση ‘project’, ελληνική
έκδοση ‘σχέδιο’ αλλά αναφερόµενο στο παρόν µε τον όρο ‘έργο’ προς διάκριση
από το ‘σχέδιο/plan’ της οδηγίας ΣΠΕ), το ECJ σηµείωσε ότι η εν λόγω οδηγία
έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής και ευρύ σκοπό. ∆εδοµένης της γλώσσας που
χρησιµοποιείται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ, των συναφών σκοπών της εν λόγω
οδηγίας και της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και των εννοιολογικών οµοιοτήτων
µεταξύ τους, καλό θα ήταν τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν µια παρόµοια
προσέγγιση όταν εξετάζουν αν µια δράση πρέπει να θεωρηθεί σχέδιο ή
πρόγραµµα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Ως
ένα πρώτο κριτήριο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η έκταση των
σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει µια δράση.
Ίσως οι όροι θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως έννοιες που καλύπτουν
οποιαδήποτε επίσηµη διακήρυξη η οποία υπερβαίνει τις απλές βλέψεις και
προβάλλει µια συγκεκριµένη πορεία µελλοντικής δράσης.

3.5.

Το είδος του κειµένου το οποίο σε ορισµένα κράτη µέλη λογίζεται ως σχέδιο
είναι ένα κείµενο στο οποίο εκτίθεται πώς προτείνεται να εκτελεστεί ή να
εφαρµοστεί ένα σχήµα ή πολιτική. Στην έννοια αυτή µπορεί να
περιλαµβάνονται, π.χ., σχέδια χρήσης γης στα οποία εκτίθεται πώς πρέπει να
αναπτυχθεί η γη ή στα οποία θεσπίζονται κανόνες ή οδηγίες ως προς το είδος
της ανάπτυξης που µπορεί να είναι κατάλληλο ή επιτρεπτό σε συγκεκριµένες
περιοχές, ή στα οποία δίδονται κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη στο σχεδιασµό νέας ανάπτυξης. Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σχέδια
για υδάτινους πόρους, κλπ, θα λογίζονται επίσης ως σχέδια για τους σκοπούς
της οδηγίας εάν εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 2 παράγραφος (α) και
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3. 7

3.6.

Σε ορισµένα κράτη µέλη, ως πρόγραµµα λογίζεται συνήθως σχέδιο που
καλύπτει µια σειρά έργων (projects) σε µια δεδοµένη περιοχή, π.χ. ένα σχήµα
αναγέννησης µιας αστικής περιοχής, το οποίο περιλαµβάνει έναν αριθµό
διακριτών κατασκευαστικών έργων, που µπορεί να χαρακτηριστούν ως
πρόγραµµα. Με την έννοια αυτή, το 'πρόγραµµα' θα πρέπει να είναι εντελώς
λεπτοµερές και συγκεκριµένο. Ως ένα καλό παράδειγµα τέτοιου
προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί το ισλανδικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα
µεταφορών, το οποίο προγραµµατίζεται να πάρει τη θέση ανεξάρτητων
προγραµµάτων οδικών, αεροπορικών και λιµενικών έργων και έργων
παράκτιας άµυνας. Ορίζεται η υποδοµή µεταφορών και χαράσσεται η
πολιτική για την υποδοµή των µεταφορών για µια περίοδο 12 ετών
(ταυτοποιώντας έργα µε το όνοµά τους, την τοποθεσία τους και το κόστος
τους). Οι διακρίσεις αυτές όµως δεν είναι απολύτως σαφείς και χρειάζεται να
εξετάζονται περίπτωση προς περίπτωση. Άλλα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τη

7

Στην υπόθεση C-387/97 (Επιτροπή κατά Ελλάδας), το ECJ εξέτασε ποια δεν θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως σχέδια τα οποία τα κράτη µέλη απαιτείται να εγκρίνουν βάσει του άρθρου 6
της οδηγίας 75/442 και του άρθρου 12 της οδηγίας 78/319. Είπε ότι ‘δεν µπορούν να
θεωρηθούν ως σχέδια ή προγράµµατα, οι ρυθµίσεις ή τα συγκεκριµένα µέτρα που αποτελούν
απλώς µια σειρά λίαν συγκεκριµένων ρυθµιστικών παρεµβάσεων, οι οποίες δεν µπορούν να
αποτελέσουν ένα οργανωµένο και δοµηµένο σύστηµα διαθέσεως των στερεών και των τοξικών
και επικίνδυνων αποβλήτων’ (παράγραφος 76).
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λέξη 'πρόγραµµα' εννοώντας 'τον τρόπο που προτείνεται να εκτελεστεί µια
πολιτική' – την έννοια µε την οποία χρησιµοποιήθηκε ο όρος 'σχέδιο' στην
προηγούµενη παράγραφο. Στον αστικό και χωροταξικό σχεδιασµό στη
Σουηδία, παραδείγµατος χάρη, το πρόγραµµα θεωρείται ότι προηγείται ενός
σχεδίου και ότι αποτελεί ένα είδος έρευνας ως προς την αναγκαιότητα, καθώς
και καταλληλότητα και σκοπιµότητα, ενός σχεδίου.
3.7.

Στα σχέδια και προγράµµατα περιλαµβάνονται και εκείνα που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η οδηγία
απευθύνεται φυσικά µόνο στα κράτη µέλη και όχι στα θεσµικά όργανα της
Κοινότητας.8 Άσχετα µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους κόλπους των
θεσµικών οργάνων της Κοινότητας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση (και µε το
αν υπάρχει ή όχι ΣΠΕ – ή µια αναλόγου µορφής εκτίµηση – από τα όργανα
αυτά) θα χρειάζεται να γίνεται εκτίµηση από το κράτος µέλος αν το σχέδιο ή
πρόγραµµα υπάγεται στην οδηγία.

3.8.

Αν πληρούνται τα κριτήρια στα άρθρα 2 και 3, η οδηγία θα έχει εφαρµογή
κατ’ αρχή σε συγχρηµατοδοτούµενα σχέδια σε ορισµένους τοµείς,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και της περιφερειακής, οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης (διαρθρωτικά ταµεία).9 Το άρθρο 11 παράγραφος 3
ορίζει ρητά ότι στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η περιβαλλοντική
εκτίµηση βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις
ειδικότερες διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, η
εκτίµηση πρέπει να συµµορφώνεται µε κάθε µία απαίτηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας. εκτίµηση κατάλληλη για µία οδηγία µπορεί να µην είναι
κατάλληλη για οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα οδηγία. Σχέδια και προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια των τρεχουσών αντίστοιχων περιόδων
προγραµµατισµού των κανονισµών 1260/1999/ΕΚ και 1257/1999/ΕΚ
εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας ΣΠΕ. Αυτό γιατί σχέδια και
προγράµµατα που υπάγονται στους εν λόγω κανονισµούς θα έχουν σχεδόν
σίγουρα συµφωνηθεί πριν την προβλεπόµενη καταληκτική ηµεροµηνία
µεταφοράς της οδηγίας στα κράτη µέλη (δηλ. την 21η Ιουλίου 2004) και θα
έχουν υποβληθεί ήδη σε περιβαλλοντική εκτίµηση. Η εξαίρεση δεν ισχύει για
µελλοντικές περιόδους προγραµµατισµού βάσει των εν λόγω κανονισµών και
το άρθρο 12 παράγραφος 4 απαιτεί η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη
σχέση µεταξύ της οδηγίας και των κανονισµών πριν από την εκπνοή των
τρεχουσών περιόδων προγραµµατισµού.

3.9.

Ο ορισµός των σχεδίων και προγραµµάτων περιλαµβάνει και τις
τροποποιήσεις τους. Πολλά σχέδια, ιδίως σχέδια χρήσης γης, τροποποιούνται
όταν ενδεχοµένως καταστούν ξεπερασµένα αντί να επανασχεδιαστούν. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ίδια τα
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Η Επιτροπή έχει εισαγάγει µια διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων των προτάσεών της
(Ανακοίνωση για την εκτίµηση των επιπτώσεων, της 5ης Ιουνίου 2002 (COM(2002)276
τελικό)).
Στα 'διαρθρωτικά ταµεία' περιλαµβάνονται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων και το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (βλ. κανονισµό
1260/1999/ΕΚ).
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σχέδια και προγράµµατα και απαιτούν περιβαλλοντική εκτίµηση εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία. Εάν στις τροποποιήσεις
αυτές δεν δίνονταν η ίδια σηµασία µε εκείνη που δίδεται στα ίδια τα σχέδια ή
προγράµµατα, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας θα ήταν πιο περιορισµένο.10 Η
υιοθέτηση τέτοιων τροποποιήσεων υπόκειται σε µια κατάλληλη διαδικασία.
Είναι σηµαντικό να γίνεται διάκριση µεταξύ τροποποιήσεων σχεδίων και
προγραµµάτων και τροποποιήσεων επιµέρους έργων που προβλέπονται στα
πλαίσια του σχεδίου ή προγράµµατος. Στη δεύτερη περίπτωση, (όπου
τροποποιούνται επιµέρους έργα µετά την υιοθέτηση του σχεδίου ή
προγράµµατος), δεν εφαρµόζεται η οδηγία
2001/42/ΕΚ αλλά άλλη
κατάλληλη νοµοθεσία. Ένα παράδειγµα µπορεί να είναι ένα σχέδιο για οδική
ή σιδηροδροµική ανάπτυξη, που περιλαµβάνει ένα µακρύ κατάλογο έργων,
που υιοθετήθηκε µετά τη ΣΠΕ. Εάν, κατά την εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος, προταθεί κάποια τροποποίηση σε ένα από τα συνιστώντα αυτό
έργα και οι τροποποιήσεις είναι πιθανόν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, θα πρέπει να γίνεται περιβαλλοντική εκτίµηση σύµφωνα µε τις
κατάλληλες νοµικές διατάξεις (π.χ., την οδηγία για τα φυσικά ενδιαιτήµατα,
και/ή την οδηγία ΕΠΕ).
3.10.

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, πρέπει να εντοπίζονται,
περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που
θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος. Εποµένως,
είναι λογικό να θεωρείται ότι τυχόν τροποποίηση σχεδίου ή προγράµµατος
κατά τη διάρκεια της ετοιµασίας του πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίµηση
βάσει του άρθρου 5 αν η τροποποίηση από µόνη της έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν ακόµη εκτιµηθεί. Αυτό µπορεί να
συµβεί αν µια τροποποίηση είναι αποτέλεσµα διαβουλεύσεων ή επανεξέτασης
στοιχείων του σχεδίου ή προγράµµατος, ή αν η κατάσταση του περιβάλλοντος
έχει αλλάξει τόσο ώστε να καθιστά την εκτίµηση αναγκαία. Ακόµη και
ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της
οδηγίας. Μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις στην υιοθέτηση του σχεδίου
ή προγράµµατος αλλά αυτές θα πρέπει να κρατιώνται στο ελάχιστο δυνατό
επίπεδο, µε υπερισχύουσα την απαίτηση της εκτίµησης των ενδεχόµενων
σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

3.11.

Η φράση που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µια αρχή τονίζει ότι τα
σχέδια ή προγράµµατα χρειάζεται να εκπληρώνουν ορισµένους τυπικούς
όρους για να καλύπτονται από την οδηγία. Η κύρια ιδέα αυτής της φράσης
είναι ότι τελικά ένα σχέδιο ή πρόγραµµα θα πρέπει πάντοτε να εγκρίνεται
επίσηµα από µια αρχή. Ωστόσο, η φράση θα πρέπει να περιλαµβάνει και την
περίπτωση στην οποία ένα σχέδιο εκπονείται από µια αρχή (ή φυσικό ή
νοµικό πρόσωπου που εργάζεται για λογαριασµό της αρχής) και εγκρίνεται
από µιαν άλλη.

3.12.

Βάσει της νοµολογίας του EJC, η έννοια του όρου ‘αρχή’ έχει ευρύ πεδίο
εφαρµογής. Μπορεί να οριστεί ως οργανισµός, άσχετα µε τη νοµική του
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Βλ. επίσης υπόθεση C-72/95 (Kraaijeveld), η οποία ασχολήθηκε µε ένα παρόµοιο σηµείο
σχετικά µε την οδηγία ΕΠΕ πριν από την τροποποίησή της από την οδηγία 97/11/ΕΚ.
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µορφή και την έκταση (εθνική, περιφερειακή ή τοπική) των εξουσιών του, ο
οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος, βάσει πράξεως εκδοθείσας από το κράτος, για
την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας υπό τον έλεγχο του κράτους, και, για το
σκοπό αυτό, έχει ειδικές εξουσίες πέραν από εκείνες που προκύπτουν από
τους κανονικούς κανόνες που έχουν εφαρµογή στις σχέσεις µεταξύ ατόµων
(υπόθεση C-188/89 Foster και άλλοι κατά British Gas). Για παράδειγµα,
ιδιωτικοποιηµένες εταιρείες κοινής ωφελείας µπορεί να απαιτείται να
αναλαµβάνουν ορισµένα έργα ή καθήκοντα (όπως εκπόνηση
µακροπρόθεσµων σχεδίων για διασφάλιση υδάτινων πόρων) τα οποία, σε µη
ιδιωτικοποιηµένα καθεστώτα, θα ανέµενε κανείς να εκτελούνται από δηµόσιες
αρχές. Σε σχέση µε τα καθήκοντά τους αυτά, και για τους σκοπούς της
οδηγίας, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως αρχές. Σε σχέση µε άλλες πλευρές,
(όπως παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υπερποντίως), δεν θα πρέπει να
θεωρούνται ως αρχές κατά την έννοια της οδηγίας.
3.13.

Σχέδια και προγράµµατα τα οποία ιδιωτικοί οργανισµοί καταρτίζουν για
δικούς τους σκοπούς (δηλ. όταν δεν ενεργούν ως αρχές όπως περιγράφεται
ανωτέρω, ούτε ως αντιπρόσωποι αρχών, και όταν δεν τα ετοιµάζουν για
έγκριση από αρχές) δεν υπάγονται στην οδηγία.

3.14.

Λέγοντας εκπόνηση σχεδίου ή προγράµµατος νοείται µια διεργασία που
διαρκεί µέχρι την έγκρισή του. Έγκριση µέσω νοµοθετικής διαδικασίας από
το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση είναι διαδικασία για την έγκριση σχεδίων
και προγραµµάτων που ισχύει σε ορισµένα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, στην
Ιταλία, περιφερειακά και τοπικά χωρικά και αστικά σχέδια υιοθετούνται και
εγκρίνονται µέσα από µια διαδικασία δύο σταδίων από τις σχετικές
περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Η τελική έγκριση δίδεται συχνά µέσω κάποιου
περιφερειακού νόµου. Ο όρος ‘κυβέρνηση’ δεν περιορίζεται στο επίπεδο του
κράτους. Σε ορισµένες χώρες, σχέδια και προγράµµατα µπορεί να εγκρίνονται
δυνάµει πρωτογενούς ή δευτερογενούς νοµοθεσίας οποιασδήποτε Πολιτείας,
περιφερειακής ή τοπικής νοµοθεσίας. Και αυτές οι περιπτώσεις υπόκεινται σε
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν πληρούνται και οι υπόλοιπες
απαιτήσεις της οδηγίας. Ένα παράδειγµα σε εθνικό επίπεδο είναι το γαλλικό
των Schémas de services collectives, τα οποία εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο,
µε διαβουλεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, και έγκριση από την κυβέρνηση
έπειτα από διαβουλεύσεις µε το Κοινοβούλιο.

3.15.

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα σχέδιο ή
πρόγραµµα για να υπάγεται στην οδηγία είναι ότι πρέπει να απαιτείται βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
Εάν δεν
πληρούνται οι όροι αυτοί, η οδηγία δεν έχει εφαρµογή. Τέτοια εθελοντικά
σχέδια και προγράµµατα προκύπτουν συνήθως διότι η νοµοθεσία είναι
επιτρεπτική11 ή διότι µια αρχή αποφασίζει να εκπονήσει κάποιο σχέδιο για µια
δραστηριότητα που δεν ρυθµίζεται κανονιστικά. Εξ άλλου, εάν µια αρχή δεν
απαιτείται να καταρτίσει σχέδιο εκτός αν πληρούνται ορισµένες
προϋποθέσεις, αυτό πιθανόν θα υπάγεται στην οδηγία άπαξ και
ικανοποιούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις (και πληρούνται και οι υπόλοιπες
απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3). Εναπόκειται φυσικά στα κράτη µέλη,

11

‘Η αρχή µπορεί να εκπονήσει σχέδιο’ αντί του 'Η αρχή εκπονεί σχέδιο’.
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ανάλογα µε τα εθνικά τους συστήµατα, να προχωρήσουν πέραν από τις
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας εφόσον το επιθυµούν.
3.16.

∆ιοικητικές διατάξεις είναι επίσηµες απαιτήσεις προκειµένου να
διασφαλιστεί η ανάληψη δράσεως, για τη θέσπιση των οποίων δεν
χρησιµοποιούνται κανονικά οι ίδιες διαδικασίες µε αυτές που χρειάζονται για
νέους νόµους και οι οποίες δεν έχουν κατ’ ανάγκη πλήρη ισχύ νόµου. Στην
κατηγορία αυτή µπορεί να υπάγονται και ορισµένες ήπιας µορφής
νοµοθετικές διατάξεις. Ως ενδεικτικά στοιχεία προκειµένου να προσδιοριστεί
αν µια συγκεκριµένη διάταξη είναι ‘διοικητική διάταξη’ κατά την έννοια της
οδηγίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν η έκταση των διατυπώσεων κατά την
εκπόνησή της και η δυνατότητα επιβολής της. Εξ ορισµού, οι διοικητικές
διατάξεις δεν είναι αναγκαστικά δεσµευτικές, για να εφαρµοστεί όµως η
οδηγία, τα σχέδια και προγράµµατα που εκπονούνται ή εγκρίνονται βάσει
αυτών πρέπει να απαιτούνται από αυτές, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των
νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων.
Άρθρο 3

3.17.

Το άρθρο 3 αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και έχει θεµελιώδη
σηµασία για τη λειτουργία της. Αρχίζει εκφράζοντας την απαίτηση εκτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων τα
οποία είναι πιθανόν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(παράγραφος 1). Ορίζει κατόπιν κατηγορίες σχεδίων και προγραµµάτων τα
οποία απαιτούν εκτίµηση, είτε αυτοµάτως (παράγραφος 2) είτε βάσει
αποφάσεως των κρατών µελών (παράγραφοι 3 και 4). Η παράγραφος 5
καθορίζει πώς θα πρέπει να λαµβάνεται αυτή η απόφαση (κοινώς καλούµενη
‘διαλογή’).

3.18.

Οι παράγραφοι 6 και 7 αναφέρονται σε θέµατα διαφάνειας της διαδικασίας
λήψης αποφάσεως βάσει της παραγράφου 5, ενώ στις παραγράφους 8 και 9
παρατίθενται ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που εκφεύγουν του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας.

3.19.

Tο χρονικό σηµείο από το οποίο και έπειτα εφαρµόζονται οι εν λόγω
διατάξεις ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας.
Άρθρο 3 παράγραφος 1
Πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 έως 9, για σχέδια και προγράµµατα που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 έως 4, και τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

3.20.

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 είναι το σηµείο εκκίνησης για τις πιο λεπτοµερείς
διατάξεις που ακολουθούν στο υπόλοιπο άρθρο. Η εκτίµηση πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9, ενώ τα προς εκτίµηση σχέδια και
προγράµµατα καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4.
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3.21.

Η σχέση µεταξύ παραγράφου 1 και παραγράφων 2 έως 4 διασαφηνίζεται στο
σηµείο 10 του σκεπτικού. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα σχέδια και
προγράµµατα που ορίζονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει κατά κανόνα να
υποβάλλονται σε συστηµατική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πλην
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, δεν είναι στην
ευχέρεια των κρατών µελών να αποφασίζουν αν τα σχέδια και προγράµµατα
που καλύπτονται από την παράγραφο 2 είναι πράγµατι πιθανόν να έχουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: η οδηγία θεωρεί ότι έχουν τέτοιες
επιπτώσεις. Αντίθετα, τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίζουν αν σχέδια και
προγράµµατα που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία καθορίζουν
το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, είναι πιθανόν να έχουν σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεπώς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
υπόκεινται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άρθρο 3 παράγραφος 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα,

εκτίµηση

a) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια,
βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων,
τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους και τα οποία
καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή
β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισµένους
τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τα
άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
.
3.22. Η παράγραφος 2 ορίζει δύο τάξεις σχεδίων και προγραµµάτων που θεωρείται
πιθανόν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για να εµπίπτει ένα
σχέδιο ή πρόγραµµα στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 εδάφιο α),
πρέπει να πληρούνται και οι δύο όροι. το σχέδιο ή πρόγραµµα πρέπει να έχει
εκπονηθεί για έναν ή περισσότερους από τους τοµείς (γεωργία, δασοπονία,
αλιεία, κλπ) και να καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που
απαριθµούνται στην οδηγία ΕΠΕ. ∆εν είναι αναγκαίο να αποφασίζεται αν
έργα του παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας απαιτούν ΕΠΕ. Το µόνο που
είναι αναγκαίο είναι να περιλαµβάνονται στις κατηγορίες που παρατίθενται ή
στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.
3.23.

Η σηµασία του 'καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες΄ είναι κρίσιµη
για την ερµηνεία της οδηγίας, αν και δεν υπάρχει ορισµός στο κείµενο. Η
φράση σηµαίνει κανονικά ότι το σχέδιο ή πρόγραµµα περιέχει κριτήρια ή
όρους που δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο η αδειοδοτούσα αρχή αποφασίζει
σχετικά µε κάποια αίτηση για άδεια. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να θέτουν όρια
στον τύπο δραστηριότητας ή ανάπτυξης που πρέπει να επιτρέπεται σε µια
δεδοµένη περιοχή. ή µπορεί να περιέχουν όρους που πρέπει να πληρούνται
από τον αιτούντα προκειµένου να του χορηγηθεί άδεια. ή µπορεί να είναι
σχεδιασµένα έτσι ώστε να διατηρηθούν ορισµένα χαρακτηριστικά της υπόψη
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περιοχής (όπως το συνδυασµό των χρήσεων γης που προάγει την οικονοµική
ζωτικότητα της περιοχής).
3.24.

Η φράση 'θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες'
χρησιµοποιείται στο παράρτηµα II µε αναφορές του πώς µπορεί να τίθεται ένα
τέτοιο πλαίσιο (τόπος, φύση, µέγεθος ή συνθήκες λειτουργίας έργων και
χορήγηση πόρων). Οι αναφορές αυτές είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.

3.25.

Όπως αναφέρει το παράρτηµα ΙΙ, ένας τρόπος ‘θέσης του πλαισίου’ µπορεί να
είναι µέσω του τρόπου που χορηγούνται πόροι έχοντας όµως υπόψη τις
εξαιρέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 8. Η οδηγία δεν ορίζει την έννοια των
‘πόρων’ που κατ’ αρχήν µπορεί να είναι οικονοµικοί ή φυσικοί (ή πιθανόν
ακόµη και ανθρώπινοι). Μια γενικευµένη χορήγηση οικονοµικών πόρων δεν
φαίνεται να είναι επαρκής για να ‘τεθεί το πλαίσιο’, π.χ. µια γενναία
χορήγηση πόρων για το σύνολο µιας δραστηριότητας (όπως η χορήγηση του
συνόλου των πόρων για το οικιστικό πρόγραµµα µιας χώρας). Είναι αναγκαίο
µέσω της χορήγησης των πόρων να ρυθµίζεται µε συγκεκριµένο,
ταυτοποιήσιµο τρόπο πώς θα χορηγείται η άδεια (π.χ. προβλέποντας µια
µελλοντική πορεία δράσης (ως ανωτέρω) ή περιορίζοντας τα είδη της
διαθέσιµης λύσεως).

3.26.

Τα σχέδια χρήσης γης περιέχουν γενικώς κριτήρια που προσδιορίζουν τι είδος
ανάπτυξης µπορεί να προωθηθεί σε συγκεκριµένες περιοχές και είναι ένα
τυπικό παράδειγµα σχεδίων που θέτουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες
αναπτυξιακών έργων. Ένα παράδειγµα είναι τα ολλανδικά σχέδια χρήσης
δηµοτικής γης τα οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, θέτουν όρους για τη
χορήγηση οικοδοµικών αδειών από τους δήµους. Το αν κάποια συγκεκριµένα
κριτήρια ή όροι θέτουν το πλαίσιο σε επιµέρους περιπτώσεις είναι ένα γεγονός
πραγµατικό και διαβαθµιζόµενο ανάλογα µε την κάθε περίπτωση: ένας και
µοναδικός περιοριστικός παράγοντας µπορεί να είναι τόσο σηµαντικός ώστε
να έχει δεσπόζουσα επιρροή σε µελλοντικές άδειες. Από την άλλη µεριά,
κάποιοι µάλλον ασήµαντοι ή αόριστοι παράγοντες µπορεί να µην έχουν
καµµία επίδραση στη χορήγηση αδειών.

3.27.

Η φράση µπορεί να νοηθεί ότι περιλαµβάνει και σχέδια και προγράµµατα τα
οποία, όταν εγκριθούν, παρέχουν από µόνα τους άδεια για έργα, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά συµφωνούν µε τους όρους που προβλέπονται στο σχέδιο
ή πρόγραµµα. Τέτοιες διατάξεις υφίστανται σε ορισµένα κράτη µέλη. Η
φράση θα µπορούσε να περιλάβει και τα σχέδια και προγράµµατα τα οποία,
σε ορισµένες χώρες, θέτουν κατά νόµο δεσµευτικούς όρους στους οποίους
πρέπει να συµµορφώνονται µελλοντικές άδειες αναπτυξιακών έργων.

3.28.

Η φράση µπορεί επίσης να νοηθεί ότι περιλαµβάνει και τοµεακά σχέδια και
προγράµµατα τα οποία, σε ευρεία έννοια, ταυτοποιούν τον τόπο της
µελλοντικής ανάπτυξης στα πλαίσια του υπόψη τοµέα. Σε κάθε περίπτωση,
είναι αναγκαίο να εξετάζεται η έκταση στην οποία µελλοντικές αποφάσεις για
έργα υπόκεινται σε όρους προβλεπόµενους από το σχέδιο ή πρόγραµµα.
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3.29.

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά σε ‘έργα’ (Σ.Μ: βλ. παραπάνω
σηµείωση) απαριθµούµενα στην οδηγία ΕΠΕ. Σε αυτήν ως 'project/σχέδιο'
ορίζεται:
- η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή έργων,
- άλλες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι επεµβάσεις που αφορούν τη εκµετάλλευση των πόρων
του εδάφους.

3.30.

Η λέξη ‘project/έργο’ θα πρέπει να ερµηνευτεί µε τρόπο συνεπή µε τη χρήση
της στην οδηγία ΕΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση της λέξης στο άρθρο 3
παράγραφος 4, δεδοµένων των εννοιολογικών και γλωσσολογικών
οµοιοτήτων µεταξύ των δύο διατάξεων.

3.31.

Οι όροι χωροταξία ή χρήση του εδάφους αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο
πρόκειται να αναπτυχθεί ή να επαναναπτυχθεί η γη. Οι όροι µπορεί να
χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο από τα διάφορα κράτη µέλη, γενικά
όµως και οι δύο αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθεί το
έδαφος, έστω κι αν ο ένας έχει ευρύτερη εννοιολογική σηµασία από τον άλλο.

3.32.

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο β) αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 της
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους). Τα άρθρα αυτά απαιτούν
'δέουσα εκτίµηση' 'κάθε σχεδίου ή έργου, µη άµεσα συνδεόµενου ή αναγκαίου
για τη διαχείριση ενός τόπου, το οποίο όµως είναι δυνατόν να επηρεάζει
σηµαντικά τον εν λόγω τόπο'. Συνεπώς, αν ένα σχέδιο12 διαπιστωθεί ότι έχει
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3
της οδηγίας 92/43 για έναν ορισµένο τόπο ή τόπους, η διαπίστωση αυτή
επιβάλλει την εφαρµογή της οδηγίας ΣΠΕ βάσει αυτής της παραγράφου. Οι
υπόψη τόποι είναι εκείνοι που χαρακτηρίζονται ως ειδικές ζώνες προστασίας
(ΕΖΠ) βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409 περί διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών και εκείνοι που προτείνονται να ταξινοµηθούν ως τόποι κοινοτικής
σηµασίας (πΤΚΣ) βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.13
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2, για την αποφυγή επανάληψης
διαδικασιών εκτίµησης, είναι δυνατόν να γίνονται ολοκληρωµένες εκτιµήσεις
που να πληρούν τις απαιτήσεις διαφόρων σηµείων της κοινοτικής νοµοθεσίας
ταυτόχρονα. Για το θέµα της αποφυγής επικάλυψης εκτιµήσεων βλ.
παραγράφους 9.13 και 9.19-9.27 κατωτέρω.
Άρθρο 3 παράγραφος 3
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν
τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και οι ήσσονες τροποποιήσεις
των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 σχεδίων και προγραµµάτων
υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων µόνον όταν τα κράτη

12
13

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 καλύπτει σχέδια και έργα, όχι προγράµµατα.
Βλ. το κείµενο '∆ιαχείριση τόπων Natura 2000: Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τους
οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ'.
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µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
3.33.

Η έννοια του 'µικρών' στη φράση 'µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο' πρέπει
να οριστεί έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές µεταξύ κρατών
µελών και πιθανόν να είναι αναγκαίο να αποφασίζεται κατά περίπτωση. Η
ερµηνεία απαιτεί προσεκτική κρίση. Το είδος του προβλεπόµενου σχεδίου ή
προγράµµατος µπορεί να είναι κάποιο οικοδοµικό σχέδιο το οποίο, για µια
συγκεκριµένη, περιορισµένη περιοχή, να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες του πώς
πρέπει να κατασκευάζονται τα κτίρια, προσδιορίζοντας, π.χ., το ύψος, το
πλάτος ή το σχέδιό τους.

3.34.

Παρόµοια δυσκολία εµφανίζεται και στον ορισµό της έννοιας ‘τοπικό’. Η
γλώσσα της οδηγίας δεν παραπέµπει σε σαφή σύνδεση µε τοπικές αρχές, η
λέξη όµως ‘επίπεδο’ συνεπάγεται µια αντίθεση µε, π.χ., το εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Η πλήρης φράση (‘µικρών περιοχών σε τοπικό
επίπεδο’) καθιστά σαφές ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το σύνολο µιας
περιοχής διοικούµενης από τοπική αρχή (εκτός κι αν η ίδια είναι µικρή). Σε
ορισµένα κράτη µέλη, περιοχές διοικούµενες από τοπική αρχή µπορεί να είναι
πράγµατι πολύ µεγάλες και τυχόν εξαίρεση για το σύνολο µιας τέτοιας
περιοχής µπορεί να είναι ένα σοβαρό παραθυράκι διαφυγής από το πεδίο
εφαρµογής.

3.35.

Καίριο, ωστόσο, κριτήριο για την εφαρµογή της οδηγίας δεν είναι το µέγεθος
της καλυπτόµενης περιοχής αλλά το αν το σχέδιο ή πρόγραµµα ενδέχεται να
έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σχέδιο ή πρόγραµµα το οποίο
κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έστω κι αν καθορίζει τη χρήση µιας µικρής περιοχής σε τοπικό
επίπεδο. Ένα παρόµοιο σηµείο κρίθηκε στην υπόθεση C-392/96, Επιτροπή
κατά Ιρλανδίας, όπου το ECJ έκρινε ότι το κράτος µέλος, θέτοντας κατώφλια
αποκλειστικά βάσει του µεγέθους των έργων, 'µε αποκλεισµό του είδους και
της τοποθεσίας τους', υπερέβη τα όρια της δικαιοδοσίας του. Πολλά έργα
µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της φύσεως ή
της τοποθεσίας τους.

3.36.

Οµοίως, ο όρος ήσσονες τροποποιήσεις θα πρέπει να εξετάζεται στα πλαίσια
του σχεδίου ή προγράµµατος το οποίο τροποποιείται και της πιθανότητάς τους
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τυχόν γενικός ορισµός του
όρου 'ήσσονες τροποποιήσεις' φαίνεται απίθανο να αποδειχθεί χρήσιµος.
Βάσει του ορισµού των 'σχεδίων και προγραµµάτων' στο άρθρο 2 'οι
τροποποιήσεις' των εν λόγω σχεδίων ή προγραµµάτων εµπίπτουν δυνητικά
στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 διασαφηνίζει το
ζήτηµα αναγνωρίζοντας ότι µια τροποποίηση µπορεί να είναι πολύ µικρή και
να είναι απίθανο να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτώντας
όµως όταν η τροποποίηση ενός σχεδίου ή προγράµµατος ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τότε να πραγµατοποιείται οπωσδήποτε
εκτίµηση άσχετα µε το µέγεθος της τροποποίησης. Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ότι βάσει της οδηγίας δεν απαιτείται νέα εκτίµηση επιπτώσεων για
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όλες τις τροποποιήσεις αφού δεν απαιτείται η εκκίνηση τέτοιων νέων
διαδικασιών εάν οι τροποποιήσεις είναι απίθανο να έχουν σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Άρθρο 3 παράγραφος 4
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν τα σχέδια και προγράµµατα, πλην των
αναφερόµενων στην παράγραφο 2, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για
µελλοντικές άδειες έργων, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
3.37.

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
Αντίθετα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2, δεν θεωρεί αυτοµάτως ότι ορισµένα
σχέδια και προγράµµατα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντ’
αυτού, απαιτεί από τα κράτη µέλη να λαµβάνουν συγκεκριµένη απόφαση. Τα
σχέδια και προγράµµατα στα οποία έχει εφαρµογή είναι όλα εκείνα τα οποία
καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων αλλά δεν καλύπτονται
από το άρθρο 3 παράγραφος 2. Περιλαµβάνει έργα σε τοµείς που δεν
περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 καθώς και έργα τα οποία
εµπίπτουν στους εν λόγω τοµείς αλλά δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα
της οδηγίας ΕΠΕ. Στην παράγραφο αυτή, όπως και στην παράγραφο 2, έχει
εφαρµογή ο ορισµός του ‘έργου’ (Σ.Μ: βλ. παραπάνω σηµείωση) της οδηγίας
ΕΠΕ. Η έννοια του καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων
συζητήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 3 παράγραφος 2 παραπάνω.
Άρθρο 3 παράγραφος 5
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν κατά πόσον τα σχέδια και προγράµµατα που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4, ενδέχεται να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε εξετάζοντας χωριστά κάθε
περίπτωση είτε καθορίζοντας συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και
προγραµµάτων είτε συνδυάζοντας τις δύο αυτές προσεγγίσεις. Προς το σκοπό
αυτό τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα
κριτήρια που εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙ προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα
σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

3.38.

Όπως περιγράφεται παραπάνω, το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, προβλέπουν
τις περιπτώσεις όπου τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίζουν αν ένα σχέδιο ή
πρόγραµµα ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το
άρθρο 3 παράγραφος 5 καθορίζει πώς πρέπει να εφαρµόζουν αυτή τη γενική
απαίτηση, ενώ το παράρτηµα ΙΙ καθορίζει κριτήρια για τη λήψη της εν λόγω
απόφασης (τα κοινώς καλούµενα ‘κριτήρια σηµασίας’).

3.39.

Τα σχέδια και προγράµµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 είναι
δύο ειδών: (i) ειδικές περιπτώσεις σχεδίων και προγραµµάτων που εµπίπτουν
στην παράγραφο 2 και (ii) σχέδια και προγράµµατα, εκτός εκείνων της
παραγράφου 2, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων.
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3.40.

Ακολουθώντας το µοντέλο που προβλέπεται από την οδηγία ΕΠΕ, η οδηγία
2001/42/ΕΚ προβλέπει τρεις προσεγγίσεις (ή ‘µηχανισµούς επιλογής’) για τη
λήψη της απόφασης αυτής: εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά, καθορισµός
συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων ή συνδυασµός των δύο
αυτών προσεγγίσεων.

3.41.

Η εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά απαιτεί κάθε σχέδιο ή πρόγραµµα να
εξετάζεται σε µεµονωµένη βάση για να διαπιστώνεται αν ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή έχει το
πλεονέκτηµα ότι µπορεί να λαµβάνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη υπόψη
επιµέρους καταστάσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου ή προγράµµατος
αλλά µε κάποιο πρόσθετο διοικητικό φορτίο.

3.42.

Με την αναφορά ‘καθορίζοντας συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και
προγραµµάτων’, η οδηγία προβλέπει σχέδια και προγράµµατα του αυτού
είδους να αποτελούν αντικείµενο µιας γενικής απόφασης ότι ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή έχει το
πλεονέκτηµα της νοµικής και διοικητικής βεβαιότητας αφού είναι σαφές εξ
αρχής αν είναι αναγκαία εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3.43.

Είναι σαφές ότι το δικαίωµα που παρέχει το άρθρο 3 παράγραφος 5 για
καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων δεν συνιστά
γενικό δικαίωµα για απαλλαγή ολόκληρων τάξεων σχεδίων και
προγραµµάτων εκτός κι αν τα εν λόγω σχέδια και προγράµµατα µπορούν,
αντιµετωπιζόµενα ως σύνολο, να θεωρηθούν ως απίθανο να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλ. υπόθεση C-72/95 Kraaijeveld). Στο βαθµό
που αυτό µπορεί να αντιπροσωπεύει παρέκκλιση από την οδηγία, θα πρέπει να
ερµηνευτεί στενά (βλ. σχόλιο στην παράγραφο 65 της υπόθεσης C-435/97
Autonome Provinz Bozen). Στην πράξη, δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
στις οποίες να µπορεί να δικαιολογηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι µάλλον βέβαιο ότι στην αρχή
δεν υπάρχουν διαθέσιµες αρκετές πληροφορίες σε επίπεδο σχεδίου ή
προγράµµατος για να είµαστε σίγουροι ότι κανένα από τα σχέδια ή
προγράµµατα στην προτεινόµενη τάξη δεν έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Περαιτέρω, χρειάζεται προσοχή προκειµένου να αποφεύγεται να
προκαταλαµβάνονται αποφάσεις σχετικές µε την εφαρµογή της οδηγίας για
µελλοντικά σχέδια και προγράµµατα που µπορεί να µην έχουν όλα τα
χαρακτηριστικά της υπόψη τάξεως. Για παράδειγµα, αλλαγές στη νοµοθεσία
µπορεί να δηµιουργήσουν νέα σχέδια και προγράµµατα τα οποία µπορεί να
χρειάζεται να εξεταστούν για να αποφασιστεί αν η οδηγία έχει εφαρµογή σε
αυτά.

3.44.

Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι δυνατός και ένας συνδυασµός των
δύο προσεγγίσεων (εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά και καθορισµός
συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων). Η γενική προσέγγιση
είναι να ορίζεται µια κατηγορία σχεδίων ή προγραµµάτων τα οποία φαίνεται
απίθανο, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και να προβλέπεται ότι υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να
λαµβάνεται απόφαση σε κάθε περίπτωση χωριστά.
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3.45.

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας απαιτεί συγκεκριµένα από τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ όταν
αποφασίζουν αν σχέδια ή προγράµµατα ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η διατύπωση της οδηγίας συνεπάγεται ότι πρώτα
χρειάζεται να εξετάζεται ολόκληρη η σειρά των κριτηρίων του παραρτήµατος
ΙΙ έτσι ώστε να µπορούν κατόπιν να εφαρµόζονται τα κατάλληλα κριτήρια. Η
κρίση εµπειρογνωµόνων µπορεί να βοηθήσει στην εφαρµογή κατάλληλων
κριτηρίων για το σχέδιο ή πρόγραµµα για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
πιθανή σηµασία των επιπτώσεών του.

3.46.

Όταν αναπτύσσονται µηχανισµοί επιλογής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
διάφορα ζητήµατα. Τα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: τα χαρακτηριστικά σχεδίων ή προγραµµάτων και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την περιοχή που είναι πιθανόν να επηρεαστεί.
Περιπτώσεις αµφιβολίας για το αν χρειάζεται εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων οφείλονται συχνά σε αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις του
σχεδίου ή προγράµµατος. Οι αµφιβολίες είναι ενδεχόµενο να µπορέσουν να
διαλυθούν µε περαιτέρω εξέταση από κατάλληλους εµπειρογνώµονες, εάν όχι
συνιστάται να διενεργείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν και το
άρθρο 3 παράγραφος 5 δεν αναφέρεται ρητά στο παράρτηµα Ι, ωστόσο µπορεί
να αποδειχθεί χρήσιµο και στην εξέταση των περιβαλλοντικών συντελεστών
που ταυτοποιούνται σε αυτό.

3.47.

Κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων,
χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εφαρµογής των
κριτηρίων του παραρτήµατος ΙΙ (‘κριτήρια σηµασίας’). Κατ’ αρχήν, η
απόφαση µπορεί να λαµβάνεται καθορίζοντας ποιοτικά κριτήρια ή κατώφλια
βασιζόµενα στα κατάλληλα κριτήρια σηµασίας. Συνιστάται να αποφεύγονται
µηχανισµοί επιλογής που βασίζονται µόνο στο µέγεθος ή σε χρηµατοδοτικά
κατώφλια έργων, ή στη φυσική περιοχή που καλύπτεται από το σχέδιο ή
πρόγραµµα, καθώς µπορεί να µην είναι σύµφωνα µε την οδηγία.
Παράρτηµα II: Κριτήρια για τον προσδιορισµό των ενδεχόµενων
σηµαντικών επιπτώσεων

3.48.

Ο κατάλογος του παραρτήµατος ΙΙ περιέχει κριτήρια σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά του σχεδίου ή προγράµµατος (παράγραφος 1) και τις
επιπτώσεις και την περιοχή που ενδέχεται να επηρεαστεί (παράγραφος 2). Τα
κριτήρια δεν παρατίθενται κατά σειρά σπουδαιότητας. Η επιµέρους
σπουδαιότητά τους διαφέρει ανάλογα µε την περίπτωση. Γενικά, µπορεί να
θεωρηθεί ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός στον οποίο πληρούνται τα
κριτήρια, τόσο πιθανότερο είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να είναι
σηµαντικές. Μπορεί, ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις που
σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο κριτήριο να είναι τόσο σηµαντικές ώστε να
αναφύουν την ανάγκη διενέργειας ΣΠΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία
επιλογής µπορεί να συντοµευτεί αναλόγως, συνήθως όµως χρειάζεται µια πιο
περιεκτική εξέταση.
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3.49.

Τα κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ δεν είναι εξαντλητικά και η
οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να απαιτούν να λαµβάνονται υπόψη
πρόσθετα κριτήρια.

3.50.

Σε ολόκληρο το κείµενο της οδηγίας, η εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων συνδέεται µε την πιθανότητα σηµαντικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Η πρόβλεψη των ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
είναι πολύπλοκη, ιδίως στα πλαίσια σχετικά ευρείας εµβέλειας ή υψηλού
επιπέδου σχεδίων ή προγραµµάτων, όπου µπορεί να είναι δύσκολο να
προβλεφθούν τα αποτελέσµατα της υλοποίησης κατά το χρόνο της έγκρισης
ενός σχεδίου ή προγράµµατος. Η χρήση της λέξης ‘ενδεχόµενων’ δείχνει ότι
οι υπό εξέταση περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι εκείνες που µπορεί να
αναµένονται µε ένα λογικό βαθµό πιθανότητας.
Τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα θέτει ένα πλαίσιο για έργα και
άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά τον τόπο, τη φύση, το µέγεθος και τις
συνθήκες λειτουργίας είτε µε τη χορήγηση πόρων

3.51.

Όσον ακριβέστερα τίθεται το πλαίσιο από ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, τόσο
πιθανότερο είναι να απαιτείται εκτίµηση βάσει της οδηγίας. Συνεπώς, σχέδια
ή προγράµµατα τα οποία ορίζουν, π.χ., όχι µόνον την περιοχή για κτίσιµο
σπιτιών ή για εµπορικές δραστηριότητες αλλά και τη φύση, µέγεθος και (όπου
ενδείκνυται) συνθήκες λειτουργίας τους, µπορεί να θέτουν ένα
λεπτοµερέστερο πλαίσιο για έργα από σχέδια ή προγράµµατα τα οποία
ορίζουν στόχους χωρίς καθορισµό λεπτοµερειών του πλαισίου µέσα στο οποίο
πρέπει να επιτευχθούν. Σχέδια ή προγράµµατα τα οποία είναι κατά νόµο
δεσµευτικά µπορεί να θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο απ’ ότι µη δεσµευτικά
σχέδια ή προγράµµατα. Σχέδια ή προγράµµατα, αποκλειστικός ή κύριος
σκοπός των οποίων είναι να θέτουν πλαίσιο για έργα µπορεί επίσης να θέτουν
ένα αυστηρότερο πλαίσιο απ’ ότι σχέδια ή προγράµµατα µε αρκετούς
διαφορετικούς σκοπούς και θέµατα.
Τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα επηρεάζει άλλα σχέδια και
προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο
σύνολο

3.52.

Εάν ένα σχέδιο ή πρόγραµµα επηρεάζει σοβαρά κάποιο άλλο, τυχόν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει µπορεί να έχουν πολύ
ευρύτερο (ή βαθύτερο) πεδίο επίδρασης απ’ότι σε αντίθετη περίπτωση.
Σχηµατικά, τα σχέδια και προγράµµατα µπορούν να διαιρεθούν σε δύο
κατηγορίες, ‘οριζόντια’ (σχέδια και προγράµµατα που ανήκουν στο ίδιο
επίπεδο ή έχουν ίδιο ή παρόµοιο καθεστώς) και ‘κάθετα’ (σχέδια και
προγράµµατα που ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο). Σε ένα ιεραρχηµένο
σύνολο, σχέδια και προγράµµατα στο υψηλότερο, γενικό επίπεδο µπορεί να
επηρεάσουν άλλα σε χαµηλότερο, αναλυτικό επίπεδο. Για παράδειγµα, σχέδια
και προγράµµατα σε χαµηλό επίπεδο µπορεί να πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
ρητά το περιεχόµενο ή στόχους του σχεδίου ή προγράµµατος στο υψηλό
επίπεδο ή µπορεί να πρέπει να καταδεικνύουν µε ποιο τρόπο συµβάλλουν
στους στόχους που εκφράζονται στο σχέδιο υψηλού επιπέδου. Είναι βεβαίως
σαφές ότι στην πράξη τα πράγµατα µπορεί να µην είναι τόσο απλά.
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ειδικότερα, σε µερικά συστήµατα το σχέδιο ή πρόγραµµα χαµηλού επιπέδου
µπορεί µερικές φορές (π.χ. αν είναι πιο πρόσφατο) να επηρεάζει εκείνο σε
υψηλό επίπεδο. ∆εσµευτικά σχέδια ή προγράµµατα, τα οποία πρέπει να
εφαρµοστούν ρητά µέσω άλλων σχεδίων ή προγραµµάτων θα έχουν πιθανόν
ισχυρή επίδραση. Η νοµική πλευρά ενός σχεδίου ή προγράµµατος – αν είναι
δεσµευτικό ή όχι – µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ορισµένα
συστήµατα. Σχέδια ή προγράµµατα που είναι τα µόνα σε ένα τοµέα και δεν
ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο µπορεί να έχουν µικρότερες πιθανότητες
να επηρεάσουν άλλα σχέδια ή προγράµµατα. Αυτό δεν είναι ένα
προκαθορισµένο συµπέρασµα και οι σχέσεις µεταξύ διαφόρων σχεδίων και
προγραµµάτων πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά σε κάθε περίπτωση.
Tη σηµασία του σχεδίου ή προγράµµατος για την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων, κυρίως µε σκοπό την προαγωγή της βιώσιµης
ανάπτυξης
3.53.

Το ζήτηµα που θίγεται στο πλαίσιο αυτό είναι σε ποια έκταση το υπόψη
σχέδιο ή πρόγραµµα µπορεί να συµβάλει στη µείωση της ζηµιάς στο
περιβάλλον. Σχέδιο ή πρόγραµµα µε µεγάλες πιθανότητες επηρεασµού του
περιβάλλοντος θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για εκτίµηση ενώ κάποιο µε λίγες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορεί όχι. Για παράδειγµα, η ένταξη του
περιβάλλοντος σε ένα, ας πούµε, εκπαιδευτικό σχέδιο είναι µια επιθυµητή
έκβαση. Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι απίθανο να συµβεί σε σχέδιο σχετικό
µε το περιεχόµενο σχολικών προγραµµάτων (ακόµη κι αν υποτεθεί ότι το
σχέδιο θέτει το πλαίσιο για έργα). σχέδια όµως για δηµιουργία σχολείων
µπορεί να είναι υποψήφια για εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς
έχουν σηµαντικές δυνατότητες να επηρεάσουν ταξιδιωτικά και, πιθανόν,
οικιστικά πρότυπα.

3.54.

Επιπλέον, µια εκτίµηση µπορεί να βοηθήσει να βρεθούν τρόποι βελτίωσης
των περιβαλλοντικών αποτελεσµάτων ενός σχεδίου ή προγράµµατος, ή της
συµβολής του στη βιώσιµη ανάπτυξη, χωρίς µεγαλύτερο κόστος. µείωσης του
κόστους µέτρων περιβαλλοντικής διασφάλισης παρέχοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα επίτευξης άλλων στόχων. ή επιλογής µεταξύ εναλλακτικών
λύσεων.
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το σχέδιο ή πρόγραµµα

3.55.

Η σύνδεση των προβληµάτων µε τα σχέδια ή προγράµµατα δεν είναι ορισµένη
και µπορεί να ερµηνευτεί µε διάφορους τρόπους. Μπορεί να υπάρχουν
περιπτώσεις όπου σχέδια ή προγράµµατα προκαλούν ή επιτείνουν
περιβαλλοντικά προβλήµατα, περιορίζονται ή κατ’ άλλο τρόπο επηρεάζονται
από αυτά, ή συµβάλλουν στην επίλυση, µείωση ή αποφυγή τους. Σε κάθε
περίπτωση, είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθεί η φύση και η σοβαρότητα των
περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε το σχέδιο ή πρόγραµµα.
τη σχέση του σχεδίου ή προγράµµατος µε την εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. σχέδια ή προγράµµατα σχετικά µε τη
διαχείριση αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων)
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3.56.

Η οδηγία χρησιµοποιεί µια µάλλον ουδέτερη λέξη (‘σχέση’) στο κριτήριο
αυτό. Εδώ χρειάζεται να εξετάζονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές
συνεισφορές στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Είναι σηµαντικό να
διασφαλίζεται ότι λαµβάνεται υπόψη το πλήρες φάσµα της κοινοτικής
νοµοθεσίας για το περιβάλλον.
-την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των
επιπτώσεων,
-το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
-τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
-τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω
ατυχηµάτων),
-το µέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και
µέγεθος πληθυσµού που ενδέχεται να θιγούν),
-τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί,
λόγω:
- ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονοµιάς,
- υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών
τιµών,
- εντατικής χρήσης της γης,
- τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισµένου
καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο.

3.57.

Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, ενώ ανεπαρκή ή ελλιπή δεδοµένα και
απρόσφορες γνώσεις µπορεί να καταστήσουν δύσκολη τη λήψη απόφασης για
το αν υπάρχει ενδεχόµενο σηµαντικών επιπτώσεων. Παρ’ όλα αυτά,
υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε δυνατότητα για µια χονδρική
εκτίµηση των επιπτώσεων.

3.58.

Η σχετική σηµασία των ενδεχόµενων επιπτώσεων θα εξαρτάται από τη φύση
και τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται.
Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό να εξετάζεται αν η πιθανότητα ή η
συχνότητα των επιπτώσεων θα είναι πολύ µικρή (τυχαίο αίτιο) ή αν οι
επιπτώσεις θα συµβαίνουν συνεχώς. Περαιτέρω, όσο πολυπλοκότερες (π.χ.
λόγω συνεργιών και συσσώρευσης), όσο ευρύτερες ή όσο σοβαρότερες είναι
οι επιπτώσεις, τόσο πιθανότερο είναι να πρέπει να θεωρούνται 'σηµαντικές'.

3.59.

Ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να εξετάζεται είναι η περιοχή
που είναι πιθανόν να θιγεί από το σχέδιο ή το πρόγραµµα και, κατά συνέπεια,
από τις επιπτώσεις του. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι µόνον οι
περιοχές που έχουν κάποιο συγκεκριµένο καθεστώς προστασίας στις οποίες
απαιτείται βάσει της οδηγίας να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή. Η ειδικότερη
σπουδαιότητα ή ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί µπορεί να
καθιστούν πιθανότερο οι επιπτώσεις να πρέπει εκεί να θεωρούνται
σηµαντικές.

3.60.

Αυτό ήταν ένα σηµείο που εξετάστηκε από το ECJ στην υπόθεση C-392/96
Επιτροπή κατά Ιρλανδίας (αναφερθείσα παραπάνω). Το δικαστήριο εκεί έκρινε
τα εξής: 'Ακόµη και ένα µικρής κλίµακας έργο µπορεί να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον αν είναι σε τοποθεσία όπου οι περιβαλλοντικοί
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παράγοντες που εκτίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΠΕ), όπως η πανίδα
και η χλωρίδα, το έδαφος, το νερό, το κλίµα ή η πολιτιστική κληρονοµιά,
είναι ευαίσθητοι στην παραµικρότερη µεταβολή. Οµοίως, ένα έργο ενδέχεται
να έχει σηµαντικές επιπτώσεις όταν λόγω της φύσεώς του, υπάρχει κίνδυνος
να προκαλέσει ουσιώδη ή µη αναστρέψιµη αλλαγή στους εν λόγω
περιβαλλοντικούς παράγοντες, ασχέτως µεγέθους.'
3.61.

Για την εφαρµογή των κριτηρίων καθορισµού των δυνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται µια περιεκτική και συστηµατική
προσέγγιση. Για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτό, ιδιαίτερη σπουδαιότητα
µπορεί να έχουν και ορισµένα από τα στοιχεία που ταυτοποιούνται στο
παράρτηµα Ι. Για παράδειγµα, για την ταυτοποίηση των ενδεχόµενων
σηµαντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εξετάζονται οι ‘δέκτες’ αυτών των
επιπτώσεων (βλ. πίνακα θεµάτων στο παράρτηµα Ι (στ), δηλ. η
βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το
έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά
στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής
και αρχαιολογικής κληρονοµιάς, το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω
παραγόντων). Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και τα
χαρακτηριστικά που σηµειώνονται στην υποσηµείωση του παραρτήµατος Ι
(στ) (δηλ. αν οι επιπτώσεις είναι δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές,
βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµες, µόνιµες και προσωρινές, θετικές και
αρνητικές). Η χρήση του παραρτήµατος Ι µαζί µε το παράρτηµα ΙΙ κατ’ αυτό
τον τρόπο παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης των αλληλεπιδράσεων στα µέσα
του περιβάλλοντος µε διεπιστηµονικό τρόπο.
Άρθρο 3 παράγραφος 8
Τα ακόλουθα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία:
- σχέδια και προγράµµατα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής
άµυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
- δηµοσιονοµικά σχέδια και προγράµµατα ή σχέδια και προγράµµατα που
αφορούν τον προϋπολογισµό.

3.62.

Η εξαίρεση σχεδίων και προγραµµάτων που εξυπηρετούν 'αποκλειστικά'
σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι µια
διατύπωση στενότερη από εκείνης της οδηγίας ΕΠΕ (η οποία ' δεν αφορά έργα
που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας'). Αυτό σηµαίνει ότι, π.χ.,
περιφερειακό σχέδιο χρήσης γης το οποίο προβλέπει έργο για σκοπούς
εθνικής άµυνας σε κάποιο σηµείο της καλυπτόµενης από αυτό περιοχής
µπορεί να απαιτεί πραγµατοποίηση εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια της οδηγίας) επειδή
σκοπός του δεν είναι αποκλειστικά η εξυπηρέτηση της εθνικής άµυνας. Για
την εφαρµογή της εν λόγω εξαίρεσης, αυτό που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
είναι ο σκοπός του σχεδίου ή προγράµµατος και όχι οι επιπτώσεις του. Για
παράδειγµα, στρατιωτική βάση που σχεδιάζεται αποκλειστικά για
εξυπηρέτηση της εθνικής άµυνας µπορεί να έχει ως πρόσθετη επίπτωση την
αύξηση των ευκαιριών τοπικής απασχόλησης. Η εν λόγω περίπτωση
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εξακολουθεί να εµπίπτει στην εξαίρεση αυτή. Στις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης µπορεί να περιλαµβάνονται συµβάντα οφειλόµενα σε φυσικά ή
ανθρωπογενή αίτια (π.χ. σεισµοί και τροµοκρατικές δραστηριότητες,
αντίστοιχα). ∆εν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αναφέρεται στο πότε θα
πρέπει να καταρτίζονται τα εν λόγω σχέδια και προγράµµατα. αποκλειστικός
τους σκοπός όµως πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άµυνας ή
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ECJ, η
παρέκκλιση θα πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Έτσι, σχέδιο στο οποίο
προβλέπεται η δράση που θα πρέπει να αναλαµβάνεται σε περίπτωση πτώσης
χιονοστιβάδας µπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρµογή της οδηγίας, ενώ σχέδιο
που προβλέπει µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποφυγή πτώσης
χιονοστιβάδων (µε τη δηµιουργία π.χ. υποδοµών) δεν πρέπει να εξαιρείται,
επειδή αποσκοπεί βασικά στην πρόληψη κάποιας καταστάσεως έκτακτης
ανάγκης και όχι στην εξυπηρέτησή της.
3.63.

Στα σχέδια και προγράµµατα που αφορούν προϋπολογισµούς
περιλαµβάνονται οι ετήσιοι προϋπολογισµοί αρχών σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο. Στα δηµοσιονοµικά σχέδια και προγράµµατα µπορεί να
περιλαµβάνονται σχέδια και προγράµµατα που περιγράφουν πώς θα πρέπει να
χρηµατοδοτείται κάποιο έργο ή δραστηριότητα ή πώς θα πρέπει να
κατανέµονται ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.
Άρθρο 13 παράγραφος 3
Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εφαρµόζεται για τα
σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική
πράξη είναι µεταγενέστερη της αναφερόµενης στην παράγραφο 1 ηµεροµηνίας.
Σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική
πράξη είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή
υποβάλλονται στη νοµοθετική διαδικασία µετά την πάροδο περισσοτέρων από
24 µήνες από αυτήν, υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 4 παράγραφος 1,
εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση ότι αυτό
δεν είναι εφικτό και ενηµερώσουν το κοινό για την απόφασή τους.

3.64.

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περιλαµβάνει όλα
τα στάδια µιας ‘εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων’ όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 (δηλ. περιβαλλοντική µελέτη, διαβουλεύσεις, κλπ). Εποµένως, η
εκπόνηση ενός σχεδίου ή προγράµµατος πρέπει να γίνεται υπό το φως της
ολοένα και µεγαλύτερης κατανόησης των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

3.65.

Η λέξη ‘τυπική’ δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι η πράξη θα πρέπει να
απαιτείται από το εθνικό δίκαιο, ούτε αν παράγει νοµικά αποτελέσµατα στο
εθνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαµορφώνεται µια κρίση,
λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο χαρακτήρας της υπόψη πράξεως, ο
χαρακτήρας των σταδίων που προηγούνται αυτής, και ο προφανής στόχος της
µεταβατικής διάταξης, συγκεκριµένα η επιδίωξη επίτευξης νοµικής
βεβαιότητας και σωστής διοίκησης.

3.66.

Η δεύτερη πρόταση του άρθρου 13 παράγραφος 3 αποσκοπεί να διασφαλίσει
ότι θα πραγµατοποιείται κανονικά εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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σύµφωνα µε την οδηγία για σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη
τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της 21ης Ιουλίου 2004
αλλά δεν θα έχουν εγκριθεί µέχρι την 21η Ιουλίου 2006. Αυτό σηµαίνει ότι
µέχρι τον Ιούλιο του 2004 θα έχουν γίνει µόνον µικρές ή µη σηµαντικές
εργασίες όσον αφορά το σχέδιο για να πραγµατοποιηθεί κάποια ουσιαστική
εκτίµηση. ∆εν θα είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε σχέδιο η πρώτη προπαρασκευαστική πράξη του οποίου είναι
προγενέστερη του Ιουλίου 2004 και το οποίο είναι σε πολύ προχωρηµένο
στάδιο κατ’ εκείνο το χρόνο. Η εν λόγω διάταξη δεν εξετάζει τόσο το πόσο
πριν από τον Ιούλιο του 2004 ξεκίνησε το σχέδιο ή πρόγραµµα, αλλά το αν η
διεργασία προγραµµατισµού σηµαντικών σχεδίων ή προγραµµάτων είναι σε
στάδιο στο οποίο να µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάποια ουσιαστική εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.1.

Το άρθρο 4 ασχολείται µε τρία ζητήµατα, το χρόνο της εκτίµησης, τις
διαδικαστικές ρυθµίσεις για τη συµµόρφωση και την αποφυγή εκτέλεσης
διπλής δουλειάς όταν σχέδια και προγράµµατα αποτελούν τµήµα ενός
ιεραρχηµένου συνόλου.
Άρθρο 4 παράγραφος 1
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 3
πραγµατοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή προγράµµατος και πριν
από την έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.

4.2.

Για να µπορούµε να µιλάµε για ορθή πρακτική, η εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων θα πρέπει να
επηρεάζει τον τρόπο κατάρτισης αυτών τούτων των σχεδίων και
προγραµµάτων. Όταν ένα σχέδιο ή πρόγραµµα είναι ακόµη σχετικά ρευστό,
µπορεί να είναι πιο εύκολο να αποµακρύνουµε στοιχεία τα οποία ενδέχεται να
έχουν ανεπιθύµητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις απ’ ότι όταν το σχέδιο ή
πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί. Στο στάδιο αυτό, η εκτίµηση µπορεί να
στηρίζεται σε πληροφορίες αλλά ενδέχεται να επηρεάζει λιγότερο. Το άρθρο 4
παράγραφος 1 θέτει τη σαφή υποχρέωση στις αρχές να πραγµατοποιούν την
εκτίµηση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σχεδίου ή προγράµµατος.
Άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3
(2) Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας είτε ενσωµατώνονται στις υφιστάµενες
διαδικασίες στα κράτη µέλη για την έγκριση σχεδίων και προγραµµάτων είτε
συµπεριλαµβάνονται σε διαδικασίες που θεσπίζονται για τη συµµόρφωση προς
την παρούσα οδηγία.
(3) Όταν τα σχέδια και προγράµµατα αποτελούν µέρος ενός ιεραρχηµένου
συνόλου, τα κράτη µέλη, προκειµένου να αποφύγουν την επανάληψη της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η
εκτίµηση θα γίνει, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, σε διάφορα επίπεδα του
ιεραρχηµένου συνόλου. Με σκοπό, µεταξύ άλλων, να αποφύγουν την επανάληψη
της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν το
άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.

4.3.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η οδηγία προβλέπει η διαδικασία εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε να ενσωµατώνεται σε υφιστάµενες
διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων ή προγραµµάτων είτε να
συµπεριλαµβάνεται σε µια ξεχωριστή διαδικασία.

4.4.

Όταν η διαδικασία εκτίµησης ενσωµατώνεται στην υφιστάµενη διεργασία
εκπόνησης του σχεδίου ή προγράµµατος, η διαδικασία ΣΠΕ µπορεί να
επηρεάσει τη διαδικασία εκπόνησης του προκαταρκτικού σχεδίου ή
προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή, η διεργασία εκπόνησης του
προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος χρειάζεται να προσαρµόζεται ώστε
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να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η µορφή των αλλαγών που
µπορεί να χρειαστούν θα εξαρτάται από τις υφιστάµενες διαδικασίες, µπορεί
όµως να περιλαµβάνει, π.χ., προσαρµογές ή ένταξη του κοινού που πρέπει να
ταυτοποιηθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 και των αρχών που πρέπει να
οριστούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 για να ενσωµατωθούν σωστά τα
διάφορα στάδια της διεργασίας εκτίµησης στην εκπόνηση του σχεδίου ή
προγράµµατος.
4.5.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα σχέδια ή
προγράµµατα που να ασχολούνται µε το ίδιο ευρύ θέµα αλλά σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές ή µε διαφορετικούς βαθµούς λεπτοµέρειας. Για
παράδειγµα, σχέδιο χρήσης γης µπορεί να προβάλλει ένα όραµα ανάπτυξης
µιας ολόκληρης περιοχής. µπορεί να υπάρχει µια σειρά πιο λεπτοµερών
σχεδίων χρήσης γης για τα µέρη που συνιστούν την περιοχή τα οποία να
αναφέρονται λεπτοµερέστερα στο πώς προβλέπεται η ανάπτυξη των εν λόγω
περιοχών. ταυτόχρονα, σε δηµοτικό επίπεδο, µπορεί να υπάρχουν ακόµη
λεπτοµερέστερα σχέδια που να παρέχουν ένα ιδιαίτερα περιεκτικό πλαίσιο για
την ανάπτυξη της περιοχής. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 αποσκοπεί να διασφαλίσει την αποφυγή
επανάληψης εκτιµήσεων σε αυτές τις περιπτώσεις.

4.6.

Εάν σε ένα στάδιο της διεργασίας σχεδιασµού εκτιµηθούν ορισµένες πτυχές
ενός σχεδίου ή προγράµµατος και σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της
διεργασίας η εκτίµηση ενός σχεδίου ή προγράµµατος χρησιµοποιήσει τα
ευρήµατα της πρότερης εκτίµησης, τα ευρήµατα αυτά πρέπει να είναι
ενηµερωµένα και ακριβή για να χρησιµοποιηθούν στη νέα εκτίµηση. Πρέπει
επίσης να εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίµησης. Εάν δεν
πληρούνται οι όροι αυτοί, το µεταγενέστερο σχέδιο ή πρόγραµµα µπορεί να
απαιτεί νέα ή ενηµερωµένη εκτίµηση, έστω κι αν αναφέρεται σε θέµα το
οποίο αποτελούσε αντικείµενο και του προηγούµενου σχεδίου ή
προγράµµατος.

4.7.

Είναι σαφές ότι η απόφαση επαναχρησιµοποίησης υλικού από µια εκτίµηση
στην πραγµατοποίηση µιας άλλης θα εξαρτάται από τη δοµή της διεργασίας
σχεδιασµού, το περιεχόµενο του σχεδίου ή προγράµµατος και την
καταλληλότητα της πληροφόρησης στην περιβαλλοντική µελέτη, ενώ οι
αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται κατά περίπτωση. Θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι δεν βλάπτονται περιεκτικές εκτιµήσεις κάθε στοιχείου της
διεργασίας σχεδιασµού και ότι τυχόν προηγούµενη εκτίµηση που
χρησιµοποιείται σε ένα µεταγενέστερο στάδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της
τρέχουσας εκτίµησης και λαµβάνεται υπόψη µε τον ίδιο τρόπο Για τη σύνταξη
ταυτοποιήσιµης µελέτης, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές
πληροφορίες. ∆εν θα πρέπει να υποχρεώνεται κανείς να αναλώνεται σε κυνήγι
χαρτιών για να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας πρότασης.
Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορεί να είναι σκόπιµο να γίνεται µια σύνοψη
πρότερου υλικού, αναφορά σε αυτό ή επανάληψή του. ∆εν χρειάζεται όµως να
επαναλαµβάνονται µεγάλοι όγκοι δεδοµένων σε ένα νέο πλαίσιο όταν δεν
είναι σκόπιµο.
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5.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

5.1.

Η περιβαλλοντική µελέτη είναι το κεντρικό σηµείο της εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτείται από την οδηγία. Αποτελεί επίσης
την κύρια βάση για την παρακολούθηση των σηµαντικών επιπτώσεων της
εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος.

5.2.

Η περιβαλλοντική µελέτη είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην εκπόνηση και υιοθέτηση σχεδίων και
προγραµµάτων αφού διασφαλίζει την ταυτοποίηση, περιγραφή και
αξιολόγηση των ενδεχόµενων σηµαντικών τους επιπτώσεων και τη λήψη τους
υπόψη στην εν λόγω διεργασία. Η εκπόνηση της περιβαλλοντικής µελέτης και
η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην εκπόνηση σχεδίων και
προγραµµάτων αποτελούν µια επαναληπτική διεργασία που αναµένεται να
συµβάλει σε πιο βιώσιµες λύσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

5.3.

Οι διατάξεις για την περιβαλλοντική µελέτη περιλαµβάνονται κυρίως στο
άρθρο 2 (ορισµοί), άρθρο 5 (περιβαλλοντική µελέτη) και παράρτηµα Ι.
Επιπλέον, η περιβαλλοντική µελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε διαβουλεύσεις
όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 και να λαµβάνεται υπόψη κατά την
εκπόνηση του σχεδίου ή προγράµµατος (άρθρο 8) ενώ, όταν το σχέδιο ή
πρόγραµµα υιοθετηθεί, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για το
πώς έγινε (άρθρο 9). Η µελέτη πρέπει να είναι επαρκώς ποιοτική ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας (άρθρο 12).
Άρθρο 2 σηµείο γ)
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
..
γ) ως "περιβαλλοντική µελέτη" νοείται το τµήµα του συνόλου των εγγράφων του
σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 5 και του παραρτήµατος Ι.

5.4.

Το άρθρο 2 σηµείο γ) ορίζει την περιβαλλοντική µελέτη ως τµήµα του
συνόλου των εγγράφων του σχεδίου ή προγράµµατος µε καθορισµένο
περιεχόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι η περιβαλλοντική έκθεση θα πρέπει να είναι
ένα συνεκτικό κείµενο ή κείµενα. Αν και αυτό δεν απαιτείται από την οδηγία,
µπορεί να είναι χρήσιµο να δοµείται η µελέτη, όσο είναι δυνατόν, στη βάση
της δοµής του παραρτήµατος Ι. Η οδηγία δεν καθορίζει αν η µελέτη θα πρέπει
να ενσωµατώνεται στο ίδιο το σχέδιο ή πρόγραµµα ή σε ξεχωριστό κείµενο.
Εάν είναι ενσωµατωµένη, θα πρέπει να είναι ευκόλως διακριτή ως ξεχωριστό
µέρος του σχεδίου ή προγράµµατος και να είναι εύκολο να βρεθεί και να
αφοµοιωθεί από το κοινό και τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πάντοτε να
αποτελεί µια µη τεχνική σύνοψη των πληροφοριών που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι.

5.5.

Η περιβαλλοντική µελέτη µπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι µέρος µιας
ευρύτερης εκτίµησης του σχεδίου ή προγράµµατος. Μπορεί, για παράδειγµα,
να είναι µέρος ενός κειµένου σχετικού µε εκτίµηση της βιωσιµότητας που
καλύπτει επίσης και κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, ή στο σχέδιο ή
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πρόγραµµα να ενσωµατωθεί µια εκτίµηση βιωσιµότητας. Και τα δύο µοντέλα
είναι ένας αποδεκτός τρόπος συµµόρφωσης µε την οδηγία υπό τον όρο
πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων της οδηγίας.
Άρθρο 5 παράγραφος 1
Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκπονείται περιβαλλοντική µελέτη στην οποία
εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβανοµένων
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή
προγράµµατος.
5.6.

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 προβλέπει τις βασικές απαιτήσεις για την
περιβαλλοντική µελέτη. Σκοπός της µελέτης είναι ο εντοπισµός, περιγραφή
και αξιολόγηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
του σχεδίου ή προγράµµατος και των λογικών εναλλακτικών δυνατοτήτων. Το
παράρτηµα Ι περιλαµβάνει περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται όσον αφορά τις εν λόγω επιπτώσεις. Η µελέτη των
εναλλακτικών δυνατοτήτων είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της εκτίµησης και η
οδηγία ζητά µια πιο περιεκτική εκτίµησή τους από εκείνη της οδηγίας ΕΠΕ.
Εναλλακτικές δυνατότητες συζητούνται στις παραγράφους 5.11 - 5.14
κατωτέρω.

5.7.

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, η εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων πραγµατοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή
προγράµµατος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής
νοµοθετικής διαδικασίας. Η διεργασία εκπόνησης της µελέτης θα πρέπει να
ξεκινά όσο το δυνατό συντοµότερα και, θεωρητικά, ταυτόχρονα µε την
εκπόνηση του σχεδίου ή προγράµµατος. Η εκπόνηση της µελέτης θα πρέπει
κανονικά να έχει τελειώσει όταν η έκθεση τίθεται στη διάθεση των αρχών και
του κοινού σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1.

5.8.

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεν αναφέρεται ρητά ποιος είναι υπεύθυνος για
την εκπόνηση της περιβαλλοντικής µελέτης, θα µπορούσε όµως σε πολλές
περιπτώσεις να είναι η αρχή ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την εκπόνηση του σχεδίου ή προγράµµατος.

5.9.

Το τι νοείται λέγοντας εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος δεν µπορεί να
οριστεί µε σαφήνεια. Εξαρτάται σε µεγάλη έκταση από τον χαρακτήρα του
σχεδίου ή προγράµµατος. Για σχέδια ή προγράµµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 σηµείο α) (που
θέτει το πλαίσιο για έργα σε διάφορους τοµείς) και του άρθρου 3 παράγραφος
4 (άλλα σχέδια και προγράµµατα που θέτουν το πλαίσιο για έργα), εφαρµογή
µπορεί να σηµαίνει µεταξύ άλλων την υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε
ένα τέτοιο πλαίσιο. Ωστόσο, από τη στιγµή που µπορεί να υπάρχουν διάφοροι
τρόποι εκπλήρωσης των απαιτήσεων ενός τέτοιου πλαισίου, η εφαρµογή του
σχεδίου ή προγράµµατος δεν µπορεί γενικά να αναχθεί στην υλοποίηση
συγκεκριµένων µεµονωµένων έργων. Σε κάθε περίπτωση, σχέδιο ή
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πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία που δεν σχετίζονται µε έργα
αλλά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία του. Οι επιπτώσεις των εν λόγω
πτυχών της εφαρµογής θα πρέπει επίσης να αποτελούν µέρος της εκτίµησης.
Για σχέδια και προγράµµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής βάσει του
άρθρου 3 παράγραφος 2 σηµείο β) (απαιτούν εκτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο
6 ή 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), η εφαρµογή µπορεί να γίνει αντιληπτή υπό το
φως του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους που απαιτεί
εκτίµηση των επιπτώσεων για έναν τόπο για λόγους διατήρησης του τόπου βλ.
επίσης παράγραφο 3.33 ανωτέρω).
5.10.

Η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος µπορεί να καλύπτει ένα ευρύ
φάσµα θεµάτων και διατάξεων και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µια εκτίµηση
πρέπει να εστιάζεται στο τµήµα της εφαρµογής που είναι πιθανόν να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να µελετώνται
όλα τα µέρη της εφαρµογής καθώς, αυτά από κοινού, µπορεί να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις. Το αν θα γίνει πραγµατικά εφαρµογή διαφόρων
µερών του σχεδίου ή προγράµµατος δεν είναι θέµα εξέτασης της εκτίµησης.
Εναλλακτικές δυνατότητες

5.11.

Η υποχρέωση εντοπισµού, περιγραφής και αξιολόγησης λογικών
εναλλακτικών δυνατοτήτων πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο του στόχου της
οδηγίας, ο οποίος είναι οι επιπτώσεις από την εφαρµογή σχεδίων και
προγραµµάτων να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της εκπόνησής τους
και πριν από την έγκρισή τους.

5.12.

Όταν απαιτεί να εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι
ενδεχόµενες σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λογικών εναλλακτικών
δυνατοτήτων, η οδηγία δεν κάνει διάκριση µεταξύ των απαιτήσεων εκτίµησης
για το προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και για τις εναλλακτικές
δυνατότητες.14 Το βασικό ζήτηµα είναι οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις
του σχεδίου ή προγράµµατος και οι εναλλακτικές δυνατότητες να
εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται µε παρόµοιο τρόπο. Οι
απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 σχετικά µε την έκταση και το επίπεδο
λεπτοµερειών των πληροφοριών στη µελέτη εφαρµόζονται και στην εκτίµηση
εναλλακτικών δυνατοτήτων. Είναι βασικό η αρχή ή το κοινοβούλιο που είναι
υπεύθυνο για την υιοθέτηση του σχεδίου ή προγράµµατος καθώς και οι αρχές
και το κοινό µε τους οποίους γίνονται διαβουλεύσεις, να σχηµατίζουν µια
ακριβή εικόνα του τι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες υπάρχουν και γιατί
δεν θεωρούνται ως η βέλτιστη επιλογή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι θα πρέπει συνεπώς να παρέχονται για τις επιλεγµένες
εναλλακτικές δυνατότητες. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται π.χ. οι
πληροφορίες του σηµείου β) του παραρτήµατος Ι για την πιθανή εξέλιξη της
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την εφαρµογή της
εναλλακτικής δυνατότητας. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να είναι διαφορετική από
εκείνη που σχετίζεται µε το σχέδιο ή πρόγραµµα σε περιπτώσεις που αφορά

14

Σύγκρινε το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το παράρτηµα IV της οδηγίας ΕΠΕ που απαιτούν ο
κύριος του έργου να παρέχει µια περιγραφή των κύριων µελετηθεισών εναλλακτικών
δυνατοτήτων και να αναφέρει τους βασικούς λόγους για την επιλογή του λαµβάνοντας υπόψη
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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διαφορετικές περιοχές ή πτυχές.
5.13.

Το κείµενο της οδηγίας δεν αναφέρεται στο τι νοείται λέγοντας εναλλακτική
δυνατότητα σε ένα σχέδιο ή πρόγραµµα. Πρώτη φροντίδα όταν αποφασίζουµε
για πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να είναι να λαµβάνονται
υπόψη οι στόχοι και η γεωγραφική κάλυψη του σχεδίου ή προγράµµατος. Το
κείµενο δεν καθορίζει αν νοούνται εναλλακτικά σχέδια ή προγράµµατα ή
διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια ενός σχεδίου ή προγράµµατος.
Στην πράξη, εκτιµώνται συνήθως διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες στα
πλαίσια ενός σχεδίου (π.χ. διάφορα µέσα διάθεσης αποβλήτων στα πλαίσια
ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, ή διάφοροι τρόποι ανάπτυξης µιας
περιοχής στα πλαίσια ενός σχεδίου χρήσης γης). Εναλλακτική δυνατότητα
µπορεί λοιπόν να είναι κάποιος διαφορετικός τρόπος εκπλήρωσης των στόχων
του σχεδίου ή προγράµµατος. Για σχέδια χρήσης γης, ή χωροταξικά σχέδια
πόλεων ή υπαίθρου, προφανείς εναλλακτικές δυνατότητες είναι διαφορετικές
χρήσεις περιοχών που χαρακτηρίζονται για συγκεκριµένες δραστηριότητες ή
σκοπούς και εναλλακτικές περιοχές για τέτοιες δραστηριότητες. Για σχέδια ή
προγράµµατα που καλύπτουν µακροχρόνια πλαίσια, ιδίως εκείνα που
καλύπτουν το πολύ µακρυνό µέλλον, ένας τρόπος διερεύνησης εναλλακτικών
δυνατοτήτων και των επιπτώσεών τους είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών
σεναρίων. Σαν παράδειγµα, η επεξεργασία των σχεδίων περιφερειακής
ανάπτυξης της κοµητείας της Στοκχόλµης έγινε για ένα µακρό χρονικό
διάστηµα πάνω σε ένα τέτοιο σεναριακό µοντέλο.

5.14.

Οι επιλεγόµενες εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.
Ένας από τους λόγους µελέτης εναλλακτικών δυνατοτήτων είναι να βρεθούν
τρόποι να µειωθούν ή να αποφευχθούν οι σηµαντικές δυσµενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου σχεδίου ή προγράµµατος.
Θεωρητικά, αν και η οδηγία δεν το απαιτεί, το τελικό προκαταρκτικό σχέδιο ή
πρόγραµµα θα πρέπει να είναι εκείνο που συνεισφέρει καλύτερα στους
στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 1. Τυχόν σκόπιµη επιλογή για εκτίµηση
εναλλακτικών δυνατοτήτων που έχουν πολύ περισσότερες δυσµενείς
επιπτώσεις, για να προωθηθεί το προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα δεν
είναι ό,τι το καλύτερο για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας
παραγράφου. Για να είναι αυθεντικές, οι εναλλακτικές δυνατότητες πρέπει να
εµπίπτουν και αυτές στη νοµική και χωρική αρµοδιότητα της υπόψη αρχής.
Βάσει του παραρτήµατος Ι σηµείο η), απαιτείται αναφορά των λόγων για τους
οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες εναλλακτικές δυνατότητες.
Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3
2. Η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτηθούν λαµβάνοντας
υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το
επίπεδο λεπτοµερειών στο σχέδιο ή το πρόγραµµα, το στάδιο της διαδικασίας
λήψης αποφάσεως και το βαθµό στον οποίο ορισµένα θέµατα αξιολογούνται
καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα της εν λόγω διαδικασίας ώστε να αποφεύγεται
η επανάληψη της εκτίµησης.
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3. Κάθε σχετική διαθέσιµη πληροφορία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδίων
και προγραµµάτων στο περιβάλλον, η οποία προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο
λήψης αποφάσεων ή από άλλη κοινοτική νοµοθεσία, µπορεί να χρησιµοποιείται
για την παροχή των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτηµα Ι.
5.15.

Σηµείο εκκίνησης για την ερµηνεία αυτών των παραγράφων είναι η απαίτηση
παροχής πληροφοριών για τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον του
σχεδίου ή προγράµµατος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στο
µέτρο που µπορεί να είναι ευλόγως απαιτητές λαµβάνοντας υπόψη τους
παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.16.

Η αναφορά στο ‘περιεχόµενο και επίπεδο λεπτοµερειών στο σχέδιο ή το
πρόγραµµα’ είναι αναγνώριση του ότι, σε µια περιβαλλοντική µελέτη για ένα
ευρείας εµβέλειας σχέδιο ή πρόγραµµα, µπορεί να µη χρειάζονται ιδιαίτερα
λεπτοµερείς πληροφορίες και ανάλυση, (π.χ., σχέδιο ή πρόγραµµα στην
κορυφή ενός ιεραρχηµένου συνόλου που ξεκινά από τα γενικά και περνάει
στα ειδικότερα) ενώ για σχέδιο ή πρόγραµµα που αυτό το ίδιο περιλαµβάνει
κάποιο υψηλότερο επίπεδο λεπτοµερειών, θα πρέπει να αναµένονται πολύ
περισσότερες λεπτοµέρειες. Έτσι, η περιβαλλοντική έκθεση για ένα εθνικό
σχέδιο µπορεί να µη χρειάζεται να προβεί σε εκτίµηση των επιπτώσεων του
σχεδίου για κάθε, λόγου χάριν, ποταµό στη χώρα. Περιβαλλοντική όµως
έκθεση που αφορά σχέδιο πόλης είναι φυσικό να αναµένεται να εξετάζει και
τις επιπτώσεις του σε ποταµούς ή άλλες υδάτινες πηγές µέσα ή γύρω από την
πόλη.

5.17.

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 τονίζει το επιθυµητό της ορθολογικοποίησης της
συγκέντρωσης και παραγωγής πληροφοριών. Προβλέπει ότι, για τη σύνταξη
της περιβαλλοντικής εκθέσεως, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σχετικές
πληροφορίες (στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται αναλύσεις καθώς και
δεδοµένα) που είναι ήδη διαθέσιµες από άλλες πηγές. Η αξία του γεγονότος
αυτού είναι εµφανής όταν σχέδια και προγράµµατα αποτελούν µέρος ενός
ιεραρχηµένου συνόλου και για τις περιπτώσεις αυτές το άρθρο 4 παράγραφος
3 αναφέρεται στην εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3, ιδίως για το
σκοπό αποφυγής επανάληψης της εκτίµησης. Το θέµα αυτό καλύπτεται στις
παραγράφους 4.5 – 4.7 παραπάνω. Μπορούν οµοίως να χρησιµοποιηθούν και
πληροφορίες που λαµβάνονται από κάποιο άλλο σύστηµα λήψης αποφάσεων,
όπως σχέδια και προγράµµατα σε άλλους τοµείς, ή από την εφαρµογή άλλης
κοινοτικής νοµοθεσίας όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ).
Άρθρο 5 παράγραφος 4
Kατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το επίπεδο λεπτοµερειών
των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη,
διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3

5.18.

Όταν λαµβάνεται απόφαση για την έκταση και το επίπεδο των λεπτοµερειών
που πρέπει να περιληφθούν στην περιβαλλοντική έκθεση, πρέπει να γίνονται
διαβουλεύσεις µε τις σχετικές περιβαλλοντικές αρχές που ορίζονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3. Οι αρχές αυτές µπορεί επίσης να συµµετέχουν και
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στην ετοιµασία της έκθεσης καθ’ όλη τη διεργασία εκπόνησης και έγκρισης
του σχεδίου ή προγράµµατος. Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να βρεθούν
στην ενότητα 7 κατωτέρω για τις διαβουλεύσεις.
Παράρτηµα I
5.19

Το παράρτηµα Ι καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην
περιβαλλοντική έκθεση. Στις δέκα παραγράφους του παραρτήµατος εκτίθεται
ένα ευρύ φάσµα θεµάτων προς εξέταση, ενώ κάθε παράγραφος από µόνη της
έχει ουσιώδη χαρακτήρα. Όλες οι παράγραφοι πρέπει να εξετάζονται υπό το
φως των απαιτήσεων του άρθρου 5. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν
διατάξεις για το περιεχόµενο της περιβαλλοντικής έκθεσης πέραν των
απαιτήσεων της οδηγίας. Ένα σχέδιο ή πρόγραµµα µπορεί να είναι πολύ
εκτεταµένο και να αφορά µεγάλο αριθµό διαφορετικών θεµάτων, γι’ αυτό
πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία ζητά πληροφορίες επικεντρωµένες σε θέµατα
σχετικά µε τις σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του σχεδίου ή
προγράµµατος (βλ. άρθρο 5). Τυχόν υπερβολική παράθεση πληροφοριών για
ασήµαντες επιπτώσεις ή άσχετα θέµατα καθιστά δύσκολη την αφοµοίωση της
έκθεσης και µπορεί να οδηγήσει σε παράβλεψη σηµαντικών πληροφοριών.
(a) περιγραφή σε γενικές γραµµές του περιεχοµένου, των κύριων στόχων του
σχεδίου ή προγράµµατος και της σχέσης µε άλλα σχετικά σχέδια και
προγράµµατα

5.20.

Οι πληροφορίες για τη σχέση µε άλλα σχετικά σχέδια ή προγράµµατα θέτουν
το σχέδιο ή πρόγραµµα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: µπορεί, π.χ., να αφορούν τη
θέση του στο στάδιο της λήψης αποφάσεων ή τη συµβολή του µεταξύ άλλων
σχεδίων ή προγραµµάτων σε µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών µιας
ορισµένης περιοχής. Σχετικά σχέδια ή προγράµµατα µπορούν να είναι σχέδια
ή προγράµµατα σε άλλα επίπεδα ενός ιεραρχηµένου συνόλου του οποίου το
υπόψη σχέδιο ή πρόγραµµα αποτελεί µέρος ή µπορεί να είναι εκείνα που
καταρτίζονται για άλλους τοµείς που επηρεάζουν την ίδια ή προσκείµενες
περιοχές.
(β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει
αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρµοστεί το σχέδιο ή πρόγραµµα,
(γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να
επηρεαστούν σηµαντικά,
(δ) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αφορούν το σχέδιο ή
πρόγραµµα συµπεριλαµβανοµένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν
περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας, όπως περιοχές που
χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

5.21.

Οι απαιτήσεις των σηµείων (β), (γ) και (δ) µπορεί να επικαλύπτονται, είναι
όµως συνεκτικές και στοχεύουν σε διάφορες πτυχές των περιβαλλοντικών
συνθηκών σε περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο ή πρόγραµµα και στις
οποίες είναι πιθανόν αυτό να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το
σηµείο (β) αναφέρεται στην κατάσταση του περιβάλλοντος σε όλη την
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περιοχή που καλύπτεται ή που επηρεάζεται σηµαντικά από το σχέδιο ή
πρόγραµµα, σε τρέχουσα βάση καθώς και χωρίς την εφαρµογή του. Στο (γ)
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τις περιοχές που είναι πιθανόν να
επηρεαστούν σηµαντικά από το σχέδιο ή πρόγραµµα, πληροφορίες που
µπορούν να θεωρηθούν και ως λεπτοµερής καθορισµός των πληροφοριών που
δίδονται βάσει του (β). Το ενδιαφέρον στο (δ) εστιάζεται σε περιβαλλοντικά
προβλήµατα ενώ οι πτυχές ή τα χαρακτηριστικά στο (β) και (γ) µπορεί να
είναι προβλήµατα καθώς και περιβαλλοντικές αξίες και πλεονεκτήµατα ή
κάποια ευνοϊκή κατάσταση του περιβάλλοντος. Αφού οι απαιτήσεις στο (γ)
και (δ) επικαλύπτονται, µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι σκόπιµο να
αντιµετωπίζονται µαζί, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται όλες οι αναγκαίες
πληροφορίες.
5.22.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται στο (β) για τις σχετικές πτυχές της
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος είναι αναγκαίες για να κατανοηθεί
πώς το σχέδιο ή πρόγραµµα µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά το περιβάλλον
στην υπόψη περιοχή. Ο όρος 'οι σχετικές πτυχές' αναφέρεται σε
περιβαλλοντικές πτυχές που είναι σχετικές µε τις ενδεχόµενες σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράµµατος. Οι πτυχές αυτές
µπορεί να είναι θετικής καθώς και αρνητικής φύσεως. Οι πληροφορίες πρέπει
να αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος, πράγµα που
σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ενήµερες. Η περιγραφή της
πιθανής εξέλιξης των σχετικών πτυχών χωρίς την εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος είναι σηµαντική ως πλαίσιο αναφοράς για την εκτίµηση του
σχεδίου ή προγράµµατος. Η απαίτηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ότι
αντιστοιχεί στην κοινώς καλούµενη εναλλακτική δυνατότητα µηδέν που
εφαρµόζεται συχνά σε διαδικασίες εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η περιγραφή της εξέλιξης θα πρέπει να καλύπτει χονδρικά τον ίδιο χρονικό
ορίζοντα µε εκείνον που προβλέπεται για την εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος. Από τη σκοπιά αυτή, θα πρέπει επίσης να εξετάζονται, όσο
είναι πρακτικώς δυνατό, και οι επιπτώσεις άλλων εγκεκριµένων σχεδίων ή
προγραµµάτων, ή ειληµµένων αποφάσεων που µπορεί να επηρεάσουν την
υπόψη περιοχή.

5.23.

Το (γ) επικεντρώνεται στις περιοχές που είναι ειδικού ενδιαφέροντος για την
εκτίµηση, συγκεκριµένα τις περιοχές που είναι πιθανόν να επηρεαστούν
σηµαντικά από το σχέδιο ή πρόγραµµα. Στην έκθεση πρέπει να δίδεται µια
περιγραφή των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών.
Καλόν είναι τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά να περιγράφονται µε
αναφορά στα περιβαλλοντικά ζητήµατα που παρατίθενται στην παράγραφο
(στ). Παραδείγµατα χαρακτηριστικών µπορεί να είναι ότι µια περιοχή είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη ή ευάλωτη στην οξίνιση, ότι έχει υψηλή βοτανική αξία ή
ότι είναι πυκνοκατοικηµένη και πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από το
θόρυβο της κυκλοφορίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τέτοιες περιοχές µπορεί
να βρίσκονται εκτός της περιοχής που καλύπτεται από το σχέδιο ή
πρόγραµµα. Εάν η περιοχή αυτή είναι κοντά σε ένα άλλο κράτος µέλος ή αν οι
επιπτώσεις είναι εκ φύσεως µεγάλης εµβέλειας, θα µπορούσαν φυσικά να
επηρεαστούν σηµαντικά και περιοχές σε άλλα κράτη µέλη και πέραν αυτών.
Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται η διενέργεια διασυνοριακών
διαβουλεύσεων (βλ. παραγράφους 7.24 - 7.29).
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5.24.

Η παράγραφος (δ) ζητά πληροφορίες για τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά
προβλήµατα σχετικά µε το σχέδιο ή πρόγραµµα. Σκοπός των πληροφοριών
αυτών είναι να γίνει µια εκτίµηση του πώς τα προβλήµατα αυτά θα
επηρεάσουν το σχέδιο ή πρόγραµµα ή αν αυτό είναι πιθανόν να επιδεινώσει,
µειώσει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο επηρεάσει υφιστάµενα
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η σηµασία µπορεί να έγκειται επίσης και στις
ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς και
στις µη σηµαντικές επιπτώσεις οι οποίες σε συνδυασµό µε υφιστάµενα
περιβαλλοντικά προβλήµατα θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σηµαντικές
επιπτώσεις. Σχετικά µπορεί να είναι ακόµη και θέµατα που θίγονται στο
σχέδιο ή πρόγραµµα και τα οποία δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα
προβλήµατα δεν χρειάζεται να είναι σηµαντικής φύσεως και δεν χρειάζεται να
είναι ιδιαιτέρως σχετικά µε συγκεκριµένες περιοχές όπως αυτές που
αναφέρονται
παραδειγµατικά
στο
κείµενο.
Περιοχές
ιδιαίτερης
περιβαλλοντικής σπουδαιότητας µπορεί να είναι εκείνες µε ιδιαίτερα υψηλές
περιβαλλοντικές αξίες, όπως οι περιοχές που χαρακτηρίζονται στα πλαίσια
των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, µπορεί όµως να
περιλαµβάνονται και περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει εθνικής
νοµοθεσίας.
(ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή
κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών µελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή
πρόγραµµα, και ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιµασία του.

5.25.

Οι θιγόµενοι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να καλύπτουν
τουλάχιστον τα θέµατα που παρατίθενται στην παράγραφο (στ). ∆ιεθνείς και
κοινοτικοί στόχοι ενσωµατώνονται συχνά σε στόχους σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο και µπορεί συχνά να αρκούν για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι η παράγραφος αφορά στόχους που είναι σχετικοί µε το
σχέδιο ή πρόγραµµα, οι οποίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν σχετικοί µε τις
ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις του ή θέµατα που εγείρει. Οι
διαβουλεύσεις µε αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4 µπορεί να
βοηθήσουν στην παροχή αυτών των πληροφοριών. Η Γερµανική Ένωση ΕΠΕ
EIA έχει αναπτύξει πρωτότυπο βάσης δεδοµένων για περιβαλλοντικούς
ποιοτικούς στόχους σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο, το οποίο µπορεί να βρεθεί
στο: http://www.umweltdatenkatalog.de:8888/envdb/maintopic.jsp
(στ) οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις(1) στο περιβάλλον,
συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η υγεία
των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι
κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική
κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονοµιάς, το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.
Στις επιπτώσεις αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι δευτερογενείς,
σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµες, µόνιµες και
προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.
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5.26.

Ο κατάλογος των θεµάτων στο (στ) δεν είναι εξαντλητικός και σχετικά µπορεί
να είναι και άλλα θέµατα. Συγκρινόµενος µε τον κατάλογο της
τροποποιηµένης οδηγίας ΕΠΕ, εδώ µνηµονεύονται ρητά η ανθρώπινη υγεία, η
βιοποικιλότητα και η πολιτιστική κληρονοµιά. Η έννοια της ανθρώπινης
υγείας θα πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο των άλλων θεµάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο (στ) και εποµένως περιβαλλοντικά θέµατα που
σχετίζονται µε την υγεία όπως η έκθεση στον κυκλοφοριακό θόρυβο ή σε
ατµοσφαιρικούς ρύπους αποτελούν εµφανώς πτυχές προς µελέτη. Στα πλαίσια
της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, έχουν υιοθετηθεί
κατευθυντήριες γραµµές για την ενσωµάτωση θεµάτων που σχετίζονται µε τη
βιοποικιλότητα σε στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις. Η περιγραφή της
σχέσης µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) είναι
βασική αφού µπορεί να καταδείξει άλλες και µάλιστα πιο σοβαρές σηµαντικές
επιπτώσεις από εκείνες που προκύπτουν από µια πιο περιορισµένη µελέτη
κάθε µεµονωµένου παράγοντα. Έτσι, σηµαντικές επιπτώσεις στον αέρα και σε
κλιµατικούς παράγοντες µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές δυσµενείς
επιπτώσεις στη χλωρίδα, πανίδα και βιοποικιλότητα. Σκοπός της
υποσηµείωσης είναι να τονιστεί η ανάγκη για ευρείας µορφής και περιεκτικές
πληροφορίες για τους παράγοντες και τη µεταξύ τους σχέση (αν και θα πρέπει
να διαβαστεί υπό το φως του άρθρου 5 παράγραφος 2). Η περιγραφή θετικών
επιπτώσεων είναι βασική για την κατάδειξη της συµβολής του σχεδίου και
προγράµµατος στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
(ζ) τα προβλεπόµενα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το
δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο
περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος.

5.27.

Σκοπός της παραγράφου (ζ) είναι να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική
µελέτη εξετάζει το πώς πρόκειται να απαλυνθούν οι σηµαντικές δυσµενείς
επιπτώσεις που περιγράφει. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (ζ) µέτρα δεν
προσδιορίζονται περαιτέρω και µπορεί να είναι µέτρα προβλεπόµενα ή
προδιαγραφόµενα στο σχέδιο ή πρόγραµµα ή µέτρα που εξετάζονται στην
περιβαλλοντική µελέτη. Θα πρέπει να θυµόµαστε ότι µέτρα µετριασµού
µπορεί από µόνα τους να έχουν δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα
πρέπει να αναγνωρίζονται. Υπάρχουν µέθοδοι µετριασµού σε συνδυασµό µε
εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα µπορούσαν επίσης να
αποδειχθούν χρήσιµες για εκτιµήσεις σχεδίων και προγραµµάτων.
(η) η παρουσίαση σε γενικές γραµµές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι
εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας
της εκτίµησης, µε µνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώµατα ή
έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των
απαιτούµενων πληροφοριών.

5.28.

Οι πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των εναλλακτικών δυνατοτήτων
παίζουν βασικό ρόλο προκειµένου να κατανοηθεί γιατί εκτιµήθηκαν
ορισµένες εναλλακτικές δυνατότητες και η σχέση τους µε το προκαταρκτικό
σχέδιο ή πρόγραµµα. Μια περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται
στην εκτίµηση βοηθά όταν κρίνεται η ποιότητα των πληροφοριών, τα
ευρήµατα και ο βαθµός στον οποίο µπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτές. Ένας
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απολογισµός των δυσκολιών που απαντήθηκαν, θα µπορούσε να βοηθήσει
στη διευκρίνιση αυτής της πτυχής. Όταν κρίνεται σκόπιµο, θα βοηθούσε να
αναφερθεί και πώς υπερπηδήθηκαν αυτές οι δυσκολίες.
(θ) περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων σχετικά µε τον έλεγχο σύµφωνα µε
το άρθρο 10.
5.29.

Σύµφωνα µε το άρθρο 10, οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος πρέπει να παρακολουθούνται και,
αφού οι επιπτώσεις αυτές καθορίζονται στην παράγραφο (στ), η µελέτη θα
πρέπει να περιέχει µια περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρόκειται να
γίνεται η εν λόγω παρακολούθηση/έλεγχος. Εφόσον πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν υφιστάµενα µέτρα ελέγχου, η περιγραφή θα πρέπει να κάνει
µια αναφορά σε αυτά. Υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη µεταξύ της
παραγράφου (θ) και της απαίτησης του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο γ) να
διατίθενται κατά το χρόνο της έγκρισης πληροφορίες για τα 'µέτρα που
αποφασίζονται για την παρακολούθηση'. Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να
υπάρξει κάποια οριστική αναφορά στα τελικά µέτρα παρακολούθησης όταν
ακόµη ετοιµάζεται η περιβαλλοντική µελέτη, αφού το περιεχόµενο του
σχεδίου ή προγράµµατος δεν έχει αποφασιστεί, και εν πάσει περιπτώσει το
περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης υπόκειται στα κριτήρια που
θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Οµοίως, σε ορισµένες περιπτώσεις,
τα µέτρα παρακολούθησης µπορεί να χρειάζεται να προσαρµόζονται καθώς
προχωρά η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος. ∆εν φαίνεται να υπάρχει
τίποτε στην οδηγία που να το αποκλείει σε κατάλληλες περιπτώσεις.
ι) µια µη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των
ανωτέρω θεµάτων.

5.30.

Σκοπός της µη τεχνικής περίληψης, όπως απαιτείται στην παράγραφο (i), είναι
να καταστήσει τα καίρια θέµατα και πορίσµατα της περιβαλλοντικής µελέτης
προσβάσιµα και ευκόλως κατανοητά από το πλατύ κοινό καθώς και από τους
φορείς λήψης αποφάσεων. Η περίληψη µπορεί να αποτελεί µέρος της µελέτης,
µπορεί όµως επίσης να είναι χρήσιµο να διατίθεται σε ξεχωριστό έγγραφο για
να διασφαλίζεται ευρύτερη διάχυση. Ένας γενικός συνοπτικός πίνακας µπορεί
να βοηθά στην απλούστευση των συµπερασµάτων.
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6.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.1.

Πρακτικές εµπειρίες από την οδηγία ΕΠΕ (η οποία δεν περιέχει κάποιες
ειδικές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα) έχουν δείξει ότι η παροχή
πληροφοριών στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι µερικές
φορές ελλιπής. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της οδηγίας ΣΠΕ, υπήρχαν
ανησυχίες µήπως, και εδώ, παρουσιαζόταν το φαινόµενο ελλιπών
περιβαλλοντικών µελετών ή που να έχουν γίνει χωρίς σωστή εφαρµογή της
διαδικασίας.

6.2.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική µελέτη θα περιέχει
πληροφορίες που θα είναι πλήρεις και αξιόπιστες (υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5) και ότι θα είναι κατάλληλη για τους σκοπούς της οδηγίας. Η ειδική
διάταξη στο θέµα αυτό δίνει εξαιρετική έµφαση στη σπουδαιότητα της
περιβαλλοντικής µελέτης και τη σωστή εφαρµογή του άρθρου 5 της οδηγίας.
Άρθρο 12 παράγραφος 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες είναι επαρκούς
ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν µέτρα που λαµβάνουν όσον αφορά την
ποιότητα αυτών των µελετών.

6.3.

Η οδηγία δεν αναπτύσσει το τι είναι επαρκής ποιότητα. Αφού όµως η
διεργασία ΣΠΕ και η περιβαλλοντική µελέτη ορίζονται και οι δύο από την
οδηγία, η ορθή µεταφορά και σωστή εφαρµογή των διατάξεών της, τόσον από
πλευράς περιεχοµένου όσο και διαδικασιών, φαίνεται να εκπληρώνει την
απαίτηση για επαρκή ποιότητα. Η οδηγία δεν καθορίζει πρόσθετα µέτρα
διασφάλισης της επάρκειας της ποιότητας.

6.4.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή που πρέπει να αποφασίσει πριν να
εγκριθεί ένα σχέδιο ή πρόγραµµα για το αν µια συγκεκριµένη περιβαλλοντική
µελέτη είναι επαρκούς ποιότητας ή, εάν όχι, ποια δράση χρειάζεται να
αναληφθεί για θεραπεία των ανεπαρκειών, είναι η επιµέρους αρχή. Αυτό
µπορεί να σηµαίνει τροποποίηση ή διεύρυνση της περιβαλλοντικής µελέτης ή
ακόµη και επανάληψη µέρους ή του συνόλου της διαδικασίας ΣΠΕ. Για να
προσδιορίσουν αν η ποιότητα είναι ικανοποιητική, οι αρχές που είναι
υπεύθυνες για το σχέδιο ή πρόγραµµα χρειάζεται να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή
στις απαιτήσεις της οδηγίας όπως εκτίθενται στο άρθρο 5 και παράρτηµα Ι.
Χρειάζεται επίσης να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων µε τις περιβαλλοντικές αρχές και το κοινό βάσει του άρθρου
6. Χρειάζεται να φέρνουν στο µυαλό τους ότι ελαττωµατική µελέτη µπορεί να
οδηγήσει σε αµφισβήτηση της εγκυρότητας τυχόν πράξεων ή αποφάσεων που
λαµβάνονται βάσει αυτής.

6.5.

Οι διαδικαστικές και ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας, εφόσον µεταφερθεί
και εφαρµοστεί σωστά, µπορούν να θεωρούνται ως ένα 'ελάχιστο επίπεδο' για
τη διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών µελετών. Τα κράτη µέλη
µπορούν να αποφασίζουν τα ίδια αν θα καθιερώσουν πρόσθετα µέτρα και, σε
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καταφατική περίπτωση, ποια πρέπει να είναι αυτά. Υπάρχει µια µεγάλη σειρά
δυνατών µοντέλων.15 Πολλά µέτρα που χρησιµοποιούνται στην πρακτική
ΕΠΕ µπορεί να είναι πρόσφορα και κατάλληλα για τους σκοπούς της οδηγίας
ΣΠΕ. Τέτοια παραδείγµατα είναι ανεξάρτητες εκτιµήσεις (όπως κάποιο πάνελ
ανασκόπησης, ή κάποια κυβερνητική επιτροπή που να συµβουλεύει σχετικά
µε την ποιότητα των πληροφοριών στην περιβαλλοντική µελέτη).
κατευθυντήριες γραµµές που προδιαγράφουν διαδικαστικές ή ουσιαστικές
απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθεί η αρχή σχεδιασµού. κάποιος ανεξάρτητος
θεσµός (που θα χρησιµοποιείται όταν προσδιορίζεται το επίπεδο των
λεπτοµερειών και η έκταση της περιβαλλοντικής έκθεσης). ή απλώς λήψη
υπόψη προσφυγών από προσφύγαντες σε δικαστήρια.
6.6.

Πέραν της διασφάλισης ύπαρξης επαρκούς ποιότητας σε κάθε διαδικαστικό
βήµα της διεργασίας ΣΠΕ που οδηγεί στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής
µελέτης, µπορεί να προβλεφθούν και άλλες µέθοδοι µε σκοπό τη διατήρηση
της ποιότητας της συνολικής διεργασίας. Αυτό µπορεί να γίνει π.χ. µε
ελεγκτικούς καταλόγους που θα δείχνουν µε σαφήνεια αν κάθε βήµα στη
διαδικασία έχει αντιµετωπιστεί και αντιµετωπίζεται σωστά. ή ακόµη µε πιο
προηγµένα, στηριζόµενα σε Η.Υ. µοντέλα που θα παρέχουν τη δυνατότητα
πραγµατοποίησης σύγκρισης µεταξύ της ποιότητας επιµέρους στοιχείων της
περιβαλλοντικής µελέτης και της ποιότητας της έκθεσης ως σύνολο.

6.7.

Κάθε µέτρο που λαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την ποιότητα των
περιβαλλοντικών εκθέσεων πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή. Μεταξύ
άλλων, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στη συλλογή εµπειριών από τα κράτη µέλη
έτσι ώστε, π.χ., να µπορούν να διαχέονται µεταξύ τους καινοτόµες
προσεγγίσεις. Ακόµη κι αν τα µέτρα αυτά είναι πέραν των υποχρεώσεων της
οδηγίας, θα βοηθήσουν ωστόσο στη βελτίωση των πρακτικών σε ολόκληρη
την Κοινότητα εφόσον διαχέονται όσο το δυνατόν ευρύτερα.

15

Για µια επισκόπηση, βλ. επίσης Royal Haskoning.
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7.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

7.1.

Οι διατάξεις περί διαβουλεύσεων της οδηγίας υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να
δίνουν την ευκαιρία σε ορισµένες αρχές και µέλη του κοινού να εκφράζουν τη
γνώµη τους για την περιβαλλοντική µελέτη και το προκαταρκτικό σχέδιο ή
πρόγραµµα. Ένας από τους λόγους για τις διαβουλεύσεις είναι η συµβολή
στην ποιότητα των διαθέσιµων πληροφοριών στους υπευθύνους για τις
αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε το σχέδιο ή πρόγραµµα. Οι
διαβουλεύσεις µπορεί µερικές φορές να αποκαλύψουν κάποιες σηµαντικές
νέες πληροφορίες που οδηγούν σε ουσιώδεις αλλαγές στο σχέδιο ή
πρόγραµµα και, κατά συνέπεια, στις ενδεχόµενες σηµαντικές περιβαλλοντικές
του επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να είναι αναγκαίο να εξεταστεί
η αναθεώρηση της µελέτης και, εφόσον δικαιολογείται από τις αλλαγές, η
πραγµατοποίηση νέων διαβουλεύσεων. Οι κύριες απαιτήσεις για τις
διαβουλεύσεις στην οδηγία βρίσκονται στο άρθρο 6, µε το θέµα όµως αυτό
ασχολούνται και πολλά άλλα άρθρα. Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στο
θέµα αυτό µε την ακόλουθη σειρά: Αναφέρεται πρώτα στους σχετικούς
ορισµούς, κατόπιν στο θέµα του ποιοι συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις, ποια
θέµατα υπόκεινται σε διαβουλεύσεις, κάποιες σχετικές διαδικαστικές
διατάξεις, διασυνοριακά ζητήµατα και, τέλος, την απόφαση για το σχέδιο ή
πρόγραµµα.

7.2.

Στον πίνακα 1 γίνεται µια επισκόπηση των απαιτήσεων της οδηγίας περί
πληροφοριών και διαβουλεύσεων.

Πίνακας 1: Στάδιο ΣΠΕ

Απαιτήσεις διαβουλεύσεων
εσωτερικές καταστάσεις

σε Πρόσθετες απαιτήσεις σε
διασυνοριακές καταστάσεις

Απόφαση για το αν ένα σχέδιο ∆ιαβουλεύσεις µε αρχές (άρθ. 3
ή πρόγραµµα απαιτεί ΣΠΕ
παρ.6)
∆ιάθεση πληροφοριών στο κοινό
(άρθ. 3 παρ. 7)
Απόφαση για την έκταση και ∆ιαβουλεύσεις µε αρχές (άρθ. 5
το επίπεδο λεπτοµερειών της παρ. 4)
εκτίµησης
Περιβαλλοντική µελέτη και ∆ιάθεση πληροφοριών στο κοινό
προκαταρκτικό
σχέδιο
ή (άρθ. 6 παρ. 1)
πρόγραµµα
∆ιαβουλεύσεις µε αρχές (άρθ. 6
παρ. 2)
∆ιαβουλεύσεις µε το ενδιαφερόµενο κοινό (άρθ. 6 παρ. 2)

Κατά
τη
διάρκεια
εκπόνησης
σχεδίου
προγράµµατος

∆ιαβουλεύσεις µε αρχές στα
κράτη µέλη που είναι πιθανόν
να επηρεαστούν (άρθ. 7 παρ.
2)
∆ιαβουλεύσεις µε το ενδιαφερόµενο κοινό στα κράτη
µέλη που είναι πιθανόν να
επηρεαστούν (άρθ. 7 παρ. 2)

της Λήψη υπόψη της περιβαλλοντικής Λήψη υπόψη των αποτελεή µελέτης
και
γνωµών
που σµάτων των διασυνοριακών
εκφράστηκαν βάσει του άρθ. 6 διαβουλεύσεων (άρθ. 8)
(άρθ. 8)
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Εγκεκριµένο
σχέδιο
ή
.
πρόγραµµα δήλωση σύµφωνα
µε το άρθρο 9 παρ.1 εδ. β),
µέτρα
σχετικά
µε
την
παρακολούθηση
7.3.

∆ιάθεση πληροφοριών σε αρχές ∆ιάθεση πληροφοριών στα
(άρθ. 9 παρ.1)
κράτη µέλη µε τα οποία
∆ιάθεση πληροφοριών στο κοινό έγιναν διαβουλεύσεις (άρθ. 9
(άρθ. 9 παρ. 1)
παρ. 1)

Η συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προβλέπεται και
από τη σύµβαση της ΟΕΕ των ΗΕ για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα (σύµβαση Άαρχους). Το άρθρο
7 της σύµβασης περιλαµβάνει διατάξεις για τη συµµετοχή του κοινού κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης σχεδίων και προγραµµάτων σχετικών µε το
περιβάλλον. Οι διατάξεις του ενσωµατώνονται στην οδηγία ΣΠΕ στο βαθµό
που έχουν εφαρµογή σε σχέδια και προγράµµατα που εµπίπτουν στο πεδίο της
οδηγίας.16
Άρθρο 2 σηµείο β)
Ως "εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων" νοείται η εκπόνηση
περιβαλλοντικής µελέτης, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων, η συνεκτίµηση της
περιβαλλοντικής µελέτης και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων κατά τη
λήψη αποφάσεων καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9.

7.4.

Ο ορισµός αυτός δηλώνει σαφώς ότι οι διαβουλεύσεις αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της εκτίµησης. Περαιτέρω, τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν λαµβάνεται η απόφαση.
Αν κάποιο από τα στοιχεία αυτά λείπει, δεν υφίσταται εξ ορισµού εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε την οδηγία. Το γεγονός αυτό
υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στις διαβουλεύσεις στην
εκτίµηση.
Άρθρο 2 σηµείο δ)
Ως "κοινό" νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οργανώσεις ή
οµάδες τους.

7.5.

Ο ορισµός του κοινού συµφωνεί µε εκείνον της σύµβασης του Άαρχους.
Αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Το ζήτηµα του αν ένα
συγκεκριµένο µέλος του κοινού πλήττεται ή έχει συµφέροντα θίγεται στο
άρθρο 6.

7.6.

Σε πολλές περιπτώσεις, ένωση, οργάνωση ή οµάδα φυσικών ή νοµικών
προσώπων έχει από µόνη της νοµική προσωπικότητα και καλύπτεται

16

Η οδηγία 2003/35/ΕΚ εφαρµόζει τη σύµβαση του Άαρχους σε ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που
δεν υπόκεινται στην οδηγία ΣΠΕ.
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απευθείας από τον ορισµό. Η φράση θα πρέπει συνεπώς να ερµηνευτεί ως
προβλέπουσα ότι, ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες χωρίς νοµική
προσωπικότητα (συµπεριλαµβανοµένων και µη κυβερνητικών οργανώσεων)
µπορεί, εφόσον το προβλέπουν εθνικά νοµικά πλαίσια, να εντάσσονται στο
‘κοινό’ στα πλαίσια της οδηγίας. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, σε συνδυασµό
µε το άρθρο 6 παρ. 4, η οδηγία προβλέπει ένα σαφή ρόλο για ενώσεις,
οργανώσεις ή οµάδες.
Άρθρο 6 παράγραφος 1
Τo προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και η περιβαλλοντική µελέτη που
εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 τίθενται στη διάθεση των αρχών, που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και του κοινού.
7.7.

Το άρθρο αυτό είναι το σηµείο εκκίνησης για τις διαβουλεύσεις και κάθε εν
συνεχεία διάλογο µε το κοινό σχετικά µε το προτεινόµενο σχέδιο ή
πρόγραµµα. Το προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και η περιβαλλοντική
έκθεση πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού (το οποίο ορίζεται στο
άρθρο 2 σηµείο δ). Ωστόσο, µόνο το κοινό που προβλέπεται στην παράγραφο
4 έχει το δικαίωµα να εκφράσει γνώµη για τα εν λόγω κείµενα. Το αν το κοινό
είναι το ίδιο σε κάθε δεδοµένη περίπτωση εξαρτάται από το υπόψη σχέδιο ή
πρόγραµµα και από τον εθνικό νόµο και πρακτική.

7.8.

Η οδηγία δεν καθορίζει επακριβώς τις µεθόδους µε τις οποίες πρέπει να
καθίστανται διαθέσιµες οι πληροφορίες, ωστόσο οι µέθοδοι αυτές πρέπει να
είναι τέτοιες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές και το κοινό να
εκφράζουν τη γνώµη τους σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2. Χρειάζεται
να υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί δηµοσιοποίησης και οι πληροφορίες να
είναι ευκόλως προσβάσιµες. Επίσης, παροχή ερµηνείας βάσει του άρθρου 7 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 της σύµβασης του Άαρχους οδηγεί
στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να γίνεται αποτελεσµατική διάχυση είτε µε
δηµόσια ανακοίνωση είτε σε ατοµική βάση, αναλόγως. Το ίδιο ισχύει και για
τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται βάσει των άρθρων 3 παράγραφος 7
και 9 παράγραφος 1. Επιπλέον, µπορεί να είναι σκόπιµο, µέλη του κοινού τα
οποία έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε µια πρόταση, να ενηµερώνονται
ατοµικά για την απόφαση (κάτι που αποτελεί ήδη συνήθη πρακτική σε
ορισµένα κράτη µέλη).
Άρθρο 6 παράγραφος 2
Στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 [του άρθρου 6] και στο κοινό
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 [του άρθρου 6] δίδεται έγκαιρη και
πραγµατική ευκαιρία, εντός εύλογων χρονικών περιθωρίων, να εκφράσουν τη
γνώµη τους επί του προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος και της
περιβαλλοντικής µελέτης που το συνοδεύει πριν το σχέδιο ή το πρόγραµµα
εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική νοµοθετική διαδικασία.

7.9.

Η θέσπιση του χρονικών περιθωρίων επαφίεται στη νοµοθεσία. Τα κράτη
µέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τη διάρκειά τους εφόσον πληρούται η
απαίτηση της 'έγκαιρης και πραγµατικής' ευκαιρίας για αντίδραση. Τα κράτη
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µέλη µπορούν να λάβουν πληροφορίες για τα απαιτούµενα χρονικά πλαίσια
από εµπειρίες προερχόµενες από την οδηγία ΕΠΕ και από άλλες διαδικασίες
διαβουλεύσεων.
7.10.

Για τους διάφορους τύπους σχεδίων ή προγραµµάτων µπορεί να είναι
πρόσφορα διαφορετικά χρονικά πλαίσια, θα πρέπει όµως να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να παρέχεται ικανός χρόνος για σωστή ανάπτυξη και
διατύπωση γνωµών σε µακροχρόνια, πολύπλοκα, αµφισβητούµενα ή µεγάλης
εµβέλειας σχέδια ή προγράµµατα. Κατάλληλο χρόνο χρειάζεται επίσης και η
αρχή σχεδιασµού προκειµένου να λάβει υπόψη της τις εν λόγω απόψεις πριν
αποφασίσει για το σχέδιο ή πρόγραµµα. Μπορεί να υπάρξουν αιτήµατα για
πρόσθετες πληροφορίες ενώ στο χρονικό πλαίσιο για τις διαβουλεύσεις
µπορεί να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για απόκριση
από την υπεύθυνη αρχή.
Άρθρο 6 παράγραφος 3
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές µε τις οποίες πραγµατοποιούνται
διαβουλεύσεις και οι οποίες, ενόψει των ειδικών περιβαλλοντικών
αρµοδιοτήτων τους, ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της εφαρµογής των σχεδίων και προγραµµάτων.

7.11.

Στο άρθρο αυτό, ο όρος αρχές καλύπτει επίσηµες κυβερνητικές ή δηµόσιες
αρχές, οριζόµενες βάσει διοικητικών ή νοµικών απαιτήσεων (βλ. επίσης τα
σχόλια στις παραγράφους 3-12 - 3.13 παραπάνω). Σε αυτές µπορεί να
περιλαµβάνονται επιθεωρήσεις περιβάλλοντος (σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο), ερευνητικά περιβαλλοντικά ιδρύµατα που ασκούν δηµόσιο
έργο ή κυβερνητικές µονάδες (σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) που
είναι πιθανόν να έχουν ενδιαφέρον ή ειδικές γνώσεις όσον αφορά τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του υπόψη σχεδίου ή
προγράµµατος.

7.12.

Η φράση ειδικές περιβαλλοντικές αρµοδιότητες αναφέρεται στις
αρµοδιότητές τους ως αρχές (π.χ., για την παρακολούθηση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, επιθεώρηση τόπων ή δραστηριοτήτων, εκτέλεση ερευνών,
κλπ).17

7.13.

Ο ορισµός των αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 µπορεί να γίνει
µε γενικό τρόπο περιλαµβάνοντάς τις στη νοµοθεσία εφαρµογής της οδηγίας.
Για παράδειγµα, εθνική επιθεώρηση περιβάλλοντος µπορεί να οριστεί ως
αρχή για διαβουλεύσεις σε όλες τις περιπτώσεις ή σε συγκεκριµένες
κατηγορίες περιπτώσεων. Φυσικά, σε ένα τέτοιο γενικό ορισµό, µπορεί να
προβλεφθούν κάποιες εξαιρέσεις.

7.14.

Οι αρχές µπορούν επίσης να ορίζονται κατά περίπτωση, εφόσον η
εφαρµοζόµενη νοµοθεσία επιτρέπει το είδος αυτό ορισµού. Ο ακριβής τρόπος

17

Η λέξη 'αρχές' δεν χρησιµοποιείται εδώ νοώντας αναγνωρισµένους (µεµονωµένους)
εµπειρογνώµονες, όπως εξέχοντες επιστήµονες – αν και τέτοια άτοµα µπορεί να
χρησιµοποιούνται από δηµόσιες αρχές.
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µε τον οποίο πρέπει να γίνεται αυτό θα εξαρτάται από το εθνικό νοµικό
σύστηµα. Μια µέθοδος µπορεί να είναι ο ορισµός στην εφαρµοζόµενη
νοµοθεσία διαφόρων αρχών για τους σκοπούς αυτού του άρθρου. Σε αυτές
µπορεί να περιλαµβάνονται επιθεωρήσεις περιβάλλοντος ή περιφερειακές
κυβερνητικές µονάδες µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για το περιεχόµενο
συγκεκριµένων σχεδίων ή προγραµµάτων. Σε µια κατά περίπτωση
προσέγγιση, η αρχή σχεδιασµού θα µπορούσε στη συνέχεια να ορίζει µε ποια
από τις αρχές αυτές πρέπει να διενεργούνται διαβουλεύσεις σε επιµέρους
περιπτώσεις, ανάλογα µε το περιεχόµενο κάθε σχεδίου ή προγράµµατος.
7.15.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίζουν για τον ορισµό αρχών που
έχουν περιβαλλοντικές αρµοδιότητες µε ένα γενικότερο τρόπο, π.χ.,
'γειτονικές τοπικές αρχές'. Το είδος αυτό ορισµού σηµαίνει ότι οι επιµέρους
τοπικές αρχές µε τις οποίες πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις είναι εκείνες
που έχουν ενδιαφέροντα για κάποιο δεδοµένο σχέδιο ή πρόγραµµα, χωρίς να
είναι αναγκαίο να γίνονται διαβουλεύσεις µε κάθε τοπική αρχή σε µια χώρα
για σχέδια ή προγράµµατα για τα οποία οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν
κάποια ενδιαφέροντα. Το παράδειγµα αυτό φαίνεται να είναι µια ενδιάµεση
προσέγγιση µεταξύ γενικού και κατά περίπτωση ορισµού.
Άρθρο 6 παράγραφος 4
Τα κράτη µέλη ορίζουν το κοινό …, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού που
πλήττεται ή είναι πιθανόν να πληγεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, ή που έχει συµφέρον απ' αυτήν,
συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων µη κυβερνητικών οργανισµών, όπως των
οργανισµών που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και άλλων
ενδιαφεροµένων οργανισµών.

7.16.

Το κοινό που πλήττεται ή είναι πιθανόν να πληγεί από τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων που εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, ή που έχει
συµφέρον απ' αυτήν µπορεί να περιγραφεί ως υποσύνολο του κοινού εν
γένει. (Για τον ορισµό του ‘κοινού’ βλ. παραγράφους 7.5-7.6 παραπάνω.) Η
διάταξη αυτή απαιτεί από τα κράτη µέλη να ορίζουν το υποσύνολο εκείνο στο
οποίο θα δίδεται η ευκαιρία να εκφράσει τη γνώµη του για το προκαταρκτικό
σχέδιο ή πρόγραµµα και την περιβαλλοντική µελέτη (σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 2). Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή ορισµού δεν είναι χωρίς
δεσµεύσεις. Ο ορισµός πρέπει να περιλαµβάνει το κοινό που πλήττεται ή
είναι πιθανόν να πληγεί, ή το οποίο έχει συµφέρον από το σχέδιο ή
πρόγραµµα. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνει αρµόδιους µη κυβερνητικούς
οργανισµούς και άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς (βλ. παρακάτω). Το
οριζόµενο κοινό µπορεί να διαφέρει από το ένα σχέδιο ή πρόγραµµα στο
άλλο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, π.χ. στην περίπτωση σχεδίου ή
προγράµµατος πανεθνικής εµβέλειας, το κοινό που έχει συµφέρον ή είναι
πιθανόν να πληγεί µπορεί να είναι το ίδιο σχεδόν µε το γενικό κοινό και ο
ορισµός θα πρέπει να το λαµβάνει υπόψη.

7.17.

Οι αρµόδιοι µη κυβερνητικοί οργανισµοί είναι εξ ορισµού ενδιαφερόµενο
µέρος του κοινού που είναι πιθανόν να πληγεί ή που έχει συµφέρον από τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων για ένα συγκεκριµένο σχέδιο ή πρόγραµµα που
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υπόκειται σε εκτίµηση. Οι ΜΚΟ µπορεί να διαφέρουν από πλευράς πεδίου
συµφερόντων. Ορισµένοι δραστηριοποιούνται περισσότερο σε εθνικό π.χ.
επίπεδο ενώ µερικοί δραστηριοποιούνται περισσότερο σε περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο ή σε ειδικά θέµατα, όπως η φύση ή τα απόβλητα. Στον ορισµό
αρµόδιων ΜΚΟ σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4, τα κράτη µέλη
µπορούν να εξαρτούν τον ορισµό από τον χαρακτήρα και το περιεχόµενο του
υπόψη σχεδίου ή προγράµµατος και τα συµφέροντα των ΜΚΟ. ΜΚΟ µε
αµιγώς τοπικά ενδιαφέροντα χρειάζεται να ορίζονται ακόµη και στην
περίπτωση σχεδίων ή προγραµµάτων σχετικών µε µακρυνές τοποθεσίες,
εφόσον είναι σαφές ότι τα συµφέροντά τους πλήττονται από αυτά τα σχέδια ή
προγράµµατα.
Άρθρο 6 παράγραφος 5
Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση και τις
διαβουλεύσεις µε τις αρχές και το κοινό.
7.18.

Η ρύθµιση των λεπτοµερειών για την ενηµέρωση του κοινού και τη λήψη
των αντιδράσεων αφήνεται στην ευχέρεια των κρατών µελών. Το πλαίσιο των
ρυθµίσεων αυτών θα πρέπει να παρέχεται από τη νοµοθεσία εφαρµογής της
οδηγίας.

7.19.

Σε αντίθεση µε την οδηγία ΕΠΕ, η οδηγία 2001/42/ΕΚ δεν καθορίζει κάποιες
λεπτοµέρειες για τη µέθοδο που εφαρµόζεται στις διαβουλεύσεις (π.χ. τους
τόπους για τις διαβουλεύσεις ή τη µέθοδο διάχυσης). Κατ’ αναλογία µε την
οδηγία ΕΠΕ, µε τις ρυθµίσεις µπορεί, π.χ., να προσδιορίζονται οι τόποι όπου
µπορούν να συζητιούνται οι πληροφορίες, ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να
ενηµερώνεται το κοινό, ή ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να δίδονται τα
σχόλια. Τα κράτη µέλη έχουν επίσης την ευκαιρία να διερευνούν την
εφαρµογή πιο σύγχρονων ρυθµίσεων για τις διαβουλεύσεις όπως π.χ. διάλογο
µέσω Internet, εφόσον αυτές δεν αποκλείουν ως εκ της φύσεώς τους τµήµατα
του κοινού.

7.20.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές µέθοδοι και τεχνικές για διαβουλεύσεις µε το
κοινό, όπως π.χ. η υποβολή γραπτών σχολίων για σχέδια προτάσεων,
δηµόσιες ακροάσεις, οµάδες καθοδήγησης, οµάδες επικέντρωσης,
συµβουλευτικές επιτροπές ή συνεντεύξεις.18 Είναι σηµαντικό να επιλέγεται η
καταλληλότερη µορφή διαβούλευσης για κάποιο δεδοµένο σχέδιο ή
πρόγραµµα.
Άρθρο 3 παράγραφος 6
Κατά την εξέταση της κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων
τύπων σχεδίων και προγραµµάτων [σχετικά µε τον καθορισµό σχεδίων και
προγραµµάτων που καλύπτονται από την οδηγία], διεξάγονται διαβουλεύσεις µε
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

18

Για µια επισκόπηση τύπων διαβούλευσης, τεχνικών και περιπτωσιολογικών µελετών, βλ. επίσης
∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων.
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7.21.

Πριν να αποφασιστεί βάσει του άρθρου 3 αν απαιτείται ΣΠΕ, πρέπει να
γίνονται διαβουλεύσεις µε τις σχετικές αρχές. Όταν χρησιµοποιείται η κατά
περίπτωση προσέγγιση, οι διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε κάθε
ξεχωριστή ευκαιρία.
Άρθρο 3 παράγραφος 7
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα συµπεράσµατά τους σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 [σχετικά µε τον προσδιορισµό σχεδίων και προγραµµάτων που
καλύπτονται από την οδηγία], συµπεριλαµβανοµένων των λόγων σχετικά µε την
µη απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής εκτίµησης σύµφωνα µε τα άρθρα 4
έως 9, είναι διαθέσιµα για το κοινό.

7.22.

Η απόφαση βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 5 για το εάν απαιτείται εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να δηµοσιοποιείται και, εφόσον δεν
απαιτείται εκτίµηση, υπάρχει ειδική υποχρέωση οι λόγοι να
δηµοσιοποιούνται. Κατά τη δηµοσιοποίηση των εν λόγω συµπερασµάτων,
µπορεί να είναι χρήσιµο οι αρχές να αναφέρουν µε ποιο τρόπο ελήφθησαν
υπόψη τα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ.
Άρθρο 5 παράγραφος 4
Kατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το επίπεδο λεπτοµερειών
των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη,
διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3.

7.23.

Η διάταξη αυτή αναφέρεται σε απαιτήσεις σχετικές µε τη γνωστή ως 'scoping
phase/φάση καθορισµού έκτασης' σε µια διαδικασία εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία ΕΠΕ δεν περιλαµβάνει κάποια
απαίτηση να συµµετέχουν στο στάδιο αυτό στη διαδικασία ΕΠΕ αρχές σε
υποχρεωτική βάση. Αυτή εισάγεται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ ως µέσο
βελτίωσης της ποιότητας της περιβαλλοντικής έκθεσης. Ένας από τους
στόχους της φάσης καθορισµού εκτάσεως είναι να µένει λιγότερος χώρος για
αµφιβολίες αργότερα στη διεργασία της εκτίµησης σχετικά µε το αν στην
έκθεση θίγονται τα σωστά θέµατα και αν αυτά καλύπτονται στο σωστό
επίπεδο λεπτοµερειών.
Άρθρο 7 παράγραφος 1
Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος κρίνει ότι η εφαρµογή ενός εκπονούµενου
σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο αφορά την επικράτειά του, ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο κράτος µέλος, ή σε περίπτωση
που το ζητήσει ένα κράτος µέλος το οποίο ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές
επιπτώσεις, το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου εκπονείται το σχέδιο ή
το πρόγραµµα, πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής
διαδικασίας, διαβιβάζει στο άλλο κράτος µέλος αντίγραφο του προκαταρκτικού
σχεδίου ή προγράµµατος και της σχετικής περιβαλλοντικής µελέτης.

7.24.

Το άρθρο 7 προβλέπει διαβουλεύσεις για σχέδια ή προγράµµατα που είναι
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πιθανόν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη µέλη. Στο θέµα αυτό,
η οδηγία ακολουθεί τη γενική προσέγγιση της Σύµβασης της ΟΕΕ των ΗΕ για
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο
(Σύµβαση Espoo).
7.25.

Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν διατάξεις που τους
επιτρέπουν να προσδιορίζουν αν σχέδια ή προγράµµατα είναι πράγµατι
πιθανόν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.
Άρθρο 7 παράγραφος 2
Το κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλεται αντίγραφο του προκαταρκτικού
σχεδίου ή προγράµµατος και της περιβαλλοντικής µελέτης, βάσει της
παραγράφου 1, δηλώνει στο άλλο κράτος µέλος κατά πόσον επιθυµεί να προβεί
σε διαβουλεύσεις πριν το σχέδιο ή το πρόγραµµα εγκριθούν ή αρχίσει η σχετική
νοµοθετική διαδικασία, και, αν δηλώσει κάτι τέτοιο, τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά µε τις ενδεχόµενες διασυνοριακές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχεδίου ή του προγράµµατος
και τα προβλεπόµενα µέτρα για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των εν λόγω
επιπτώσεων.
Όταν διεξάγονται αυτές οι διαβουλεύσεις, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη
συµφωνούν για λεπτοµερείς ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν ότι οι αναφερόµενες
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχές και το αναφερόµενο στο άρθρο 6 παράγραφος
4 κοινό στο κράτος µέλος, που ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις,
ενηµερώνονται και έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάσουν τη γνώµη τους εντός
εύλογου χρονικού πλαισίου.

7.26. Από τη στιγµή που θα τεθεί σε λειτουργία ο διασυνοριακός µηχανισµός, τα
εµπλεκόµενα κράτη µέλη πρέπει να συµφωνούν για πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις
για να διασφαλίζεται η διεξαγωγή των αναγκαίων διαβουλεύσεων µε το κοινό
και τις περιβαλλοντικές αρχές στο θιγόµενο κράτος µέλος. Ένα πρότυπο για
τις ρυθµίσεις αυτές µπορούν να παράσχουν διµερείς συµφωνίες που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο της σύµβασης Espoo, κατάλληλα τροποποιηµένες για
την κάλυψη σχεδίων και προγραµµάτων. Όπου γίνεται, µπορεί να συναφθούν
και πολυµερείς συµφωνίες.
Άρθρο 7 παράγραφος 3
Σε περίπτωση που απαιτείται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τα κράτη µέλη να
προβούν σε διαβουλεύσεις, συµφωνούν, κατά την έναρξη αυτών των
διαβουλεύσεων, επί ενός ευλόγου χρονικού πλαισίου σχετικά µε τη διάρκεια των
διαβουλεύσεων.
7.27.

Η οδηγία απαιτεί, σε διασυνοριακές καταστάσεις, να παρέχονται για τις
διαβουλεύσεις εύλογα χρονικά πλαίσια. Σε σύγκριση µε µη διασυνοριακές
καταστάσεις, τα πλαίσια αυτά χρειάζεται να είναι επαρκή για την
αποκατάσταση επαφής µεταξύ των ενδιαφερόµενων κρατών, τον ορισµό και
πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µε το κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές
στο θιγόµενο κράτος, και την εξέταση των υποβαλλόµενων σχολίων από τις
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κατάλληλες αρχές στο κράτος καταγωγής. Πρακτικά θέµατα όπως π.χ. η
ετοιµασία µεταφράσεων, µπορεί επίσης να επιµηκύνουν τη διεργασία.
7.28.

Η οδηγία επιτρέπει τη σύναψη ad hoc συµφωνιών για διασυνοριακά θέµατα.
Αυτές µπορεί να διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο
όταν το θιγόµενο κράτος µέλος επιθυµεί να ορίσει διαφορετικές αρχές ή
διαφορετικά τµήµατα κοινού να έλθουν σε διαβουλεύσεις για διαφορετικά
σχέδια ή προγράµµατα.

7.29.

Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να συµφωνηθεί ένα γενικό πλαίσιο για διµερείς
διαβουλεύσεις, αφήνοντας τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις για κατά περίπτωση
καταστάσεις. Όταν εµπλέκονται διάφορες περιοχές σε ένα θιγόµενο κράτος
µέλος, αυτό µπορεί να είναι µια πρακτική λύση.
Άρθρο 8
Κατά την προετοιµασία και πριν από την έγκριση του σχεδίου ή προγράµµατος,
ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας, λαµβάνονται υπόψη η
περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι γνώµες που
εκφράζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα, ενδεχοµένως, των
διεξαγόµενων σύµφωνα µε το άρθρο 7 διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

7.30

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 8 της οδηγίας αντικατοπτρίζουν τον
επαναληπτικό χαρακτήρα της διεργασίας της περιβαλλοντικής εκτίµησης
όπως εφαρµόζεται σε σχέδια και προγράµµατα. Αντικατοπτρίζουν επίσης την
υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 7 της σύµβασης του Άαρχους το
οποίο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παράγραφος 8 της ίδιας συµβάσεως,
απαιτεί σε αποφάσεις για σχέδια και προγράµµατα να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη τα αποτελέσµατα της συµµετοχής του κοινού. Η απαίτηση της
σχετικής µε αυτό διάθεσης πληροφοριών παρατίθεται στο άρθρο 9 της
οδηγίας (βλ. κατωτέρω).
Άρθρο 9 παράγραφος 1
Όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι
ενηµερώνονται οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, το κοινό
και κάθε κράτος µέλος µε το οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 7 και ότι τίθενται στη διάθεση των ενηµερωνόµενων τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) το σχέδιο ή το πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε
β) συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα και σχετικά µε τον τρόπο µε
τον οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 8, ελήφθησαν υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη
που εκπονήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5, τυχόν γνώµες που εκφράσθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα των διενεργηθεισών σύµφωνα µε
το άρθρο 7 [διασυνοριακών] διαβουλεύσεων, καθώς και σχετικά µε τους
λόγους για τους οποίους επελέγη το σχέδιο ή πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε,
λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που
εξετάστηκαν και
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γ) τα µέτρα που αποφασίζονται για την παρακολούθηση σύµφωνα µε το άρθρο
10.
Άρθρο 9 παράγραφος 2
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
1 ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη.
7.31.

Το άρθρο 9 αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για τα τελικά
αποτελέσµατα της διαδικασίας της εκτίµησης. Ο τρόπος διάθεσης των
πληροφοριών στο κοινό είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Οι
αρχές πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τους όρους υπό τους
οποίους είναι διαθέσιµες οι περιβαλλοντικές πληροφορίες και πώς µπορούν να
ληφθούν. Στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει αυτό
περιλαµβάνονται, π.χ., η δηµοσίευση πληροφοριών, ανακοινώσεις σε κρατικές
δηµοσιεύσεις ή σε κρατικούς ιστοτόπους, ανακοινώσεις µέσω της
τηλεοράσεως ή του ραδιοφώνου ή ως µέρος καταλόγων περιβαλλοντικών
πληροφοριών που περιγράφουν πώς µπορούν να ληφθούν σχετικές
πληροφορίες. Η κοινοποίηση στο κοινό είναι παρόµοια µε εκείνη της οδηγίας
ΕΠΕ. Τα κράτη µέλη µπορούν να κάνουν χρήση της εµπειρίας αυτής ή να
θεσπίσουν διαφορετικές ρυθµίσεις µε τον ίδιο στόχο.

7.32.

Αντίθετα µε την οδηγία ΕΠΕ, η οδηγία 2001/42/ΕΚ δεν περιλαµβάνει
διατάξεις για το απόρρητο όσον αφορά το σχέδιο ή πρόγραµµα ή την
περιβαλλοντική µελέτη.
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8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

8.1.

Το άρθρο 10 επεκτείνει τα καθήκοντα των κρατών µελών πέραν της φάσης
του σχεδιασµού και στη φάση της εφαρµογής και θεσπίζει την υποχρέωση
παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων. Η παρακολούθηση είναι ένα σπουδαίο
στοιχείο της οδηγίας αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσµατα της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται µε τις πραγµατικά
προκαλούµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

8.2.

Η οδηγία δεν προσδιορίζει πώς πρέπει να παρακολουθούνται οι σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ., τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την
παρακολούθηση, το χρόνο και συχνότητα της παρακολούθησης, ή τις
µεθόδους που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Αν και δραστηριότητες
παρακολούθησης είναι διαδεδοµένες σε όλη την ΕΕ, οι συγκεντρούµενες
πληροφορίες δεν είναι πάντοτε ευκόλως διαθέσιµες ή σε συγκρίσιµες µορφές,
ακόµη και στα πλαίσια της ίδιας διοίκησης. Τα κράτη µέλη µπορεί να
επιθυµούν να εξετάσουν µήπως χρειάζονται τυχόν νοµικά ή διοικητικά µέτρα
όχι απλώς για να διασφαλιστεί σύµφωνα µε την οδηγία ότι γίνεται
παρακολούθηση αλλά και να προχωρήσουν περαιτέρω και να επιτύχουν
προσβασιµότητα και διάδοση των δεδοµένων όταν είναι σκόπιµο, έτσι ώστε
να µπορούν να εκτελούνται αποτελεσµατικά οι υποχρεώσεις του άρθρου 10.
Άρθρο 10 παράγραφος 1
Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την εφαρµογή των σχεδίων και προγραµµάτων, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να
εντοπίσουν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση να
αναλάβουν την κατάλληλη επανορθωτική δράση.

8.3.

Το άρθρο 10 θεσπίζει ως υποχρέωση την παρακολούθηση των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων που καλύπτονται
από την οδηγία. Όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, οι αναφερόµενος
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχές, το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το οποίο
γίνονται διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 7 πρέπει να ενηµερώνονται για ‘τα
µέτρα που αποφασίζονται για την παρακολούθηση σύµφωνα µε το άρθρο 10’
(άρθρο 9 παράγραφος 1 σηµείο γ)).

8.4.

Η οδηγία δεν ορίζει την έννοια του 'παρακολουθούν'. Η παρακολούθηση
µπορεί, ωστόσο, να περιγραφεί γενικά ως µία δραστηριότητα
παρακολούθησης της εξέλιξης των σηµαντικών παραµέτρων στο µέγεθος, στο
χρόνο και στον χώρο. Στα πλαίσια του άρθρου 10 και των αναφορών του σε
απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και επανορθωτική δράση, η
παρακολούθηση µπορεί να είναι επίσης ένα µέσο επαλήθευσης των
πληροφοριών της περιβαλλοντικής µελέτης. Το άρθρο 10 δεν περιέχει κάποιες
τεχνικές απαιτήσεις για τις µεθόδους που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την
παρακολούθηση. Οι επιλεγόµενες µέθοδοι θα πρέπει να είναι εκείνες που είναι
διαθέσιµες και ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε περίπτωση για να διαπιστώνεται
αν οι υποθέσεις που γίνονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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αντιστοιχούν µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εµφανίζονται όταν
εφαρµόζεται το σχέδιο ή πρόγραµµα, και να εντοπίζονται σε πρώιµο στάδιο
απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή του
σχεδίου ή προγράµµατος. Είναι σαφές ότι η παρακολούθηση εδράζεται στο
πλαίσιο της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν απαιτεί
επιστηµονικές ερευνητικές δραστηριότητες. Επίσης ο χαρακτήρας (π.χ.
ποσοτικός ή ποιοτικός) και το λεπτοµερειακό επίπεδο των περιβαλλοντικών
πληροφοριών που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση εξαρτώνται από το
χαρακτήρα και το λεπτοµερειακό επίπεδο του σχεδίου ή προγράµµατος και τις
προβλεπόµενες περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.
8.5.

Εάν η παρακολούθηση µπορεί να ενταχθεί ικανοποιητικά στον κανονικό
κύκλο σχεδιασµού, µπορεί να µη χρειάζεται να καθιερωθεί κάποιο ξεχωριστό
διαδικαστικό στάδιο για την εκτέλεσή της. Η παρακολούθηση µπορεί να
συµπίπτει π.χ. µε την τακτική αναθεώρηση ενός σχεδίου ή προγράµµατος,
ανάλογα µε το ποιες επιπτώσεις παρακολουθούνται και τη διάρκεια των
διαστηµάτων µεταξύ των αναθεωρήσεων.

8.6.

Η παρακολούθηση πρέπει να καλύπτει τις σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Αυτές καλύπτουν κατ’ αρχή όλα τα είδη επιπτώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των θετικών, δυσµενών, προβλεπόµενων και
απρόβλεπτων19. Μπορεί συνήθως να είναι οι επιπτώσεις που περιγράφονται
στην περιβαλλοντική µελέτη (σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το παράρτηµα
Ι(στ)) και έτσι, συχνά, εστιάζονται στις πληροφορίες που ' ευλόγως µπορεί να
απαιτηθούν λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών
στο σχέδιο ή το πρόγραµµα και το στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεως'
(άρθρο 5 παράγραφος 2). Είναι δυνατόν, µερικές φορές, να δικαιολογείται η
παρακολούθηση και άλλων επιπτώσεων (π.χ., επιπτώσεις που δεν
προβλέφθηκαν όταν καταρτιζόταν το σχέδιο ή πρόγραµµα).

8.7.

Τα άλλα στοιχεία του παραρτήµατος Ι δεν έχουν συνήθως σχέση µε την
εφαρµογή της απαίτησης της παρακολούθησης αλλά µπορεί, σε ορισµένες
περιπτώσεις, να προσφέρονται για τη σύνδεση των αποτελεσµάτων της
παρακολούθησης µε, π.χ., περιβαλλοντικά προβλήµατα, στόχους προστασίας
του περιβάλλοντος ή µέτρα άµβλυνσης ταυτοποιούµενα βάσει των
παραγράφων (δ), (ε) ή (ζ) του παραρτήµατος Ι. Η οδηγία δεν περιλαµβάνει,
ωστόσο, κάποια απαίτηση για το σκοπό αυτό.

8.8.

Το άρθρο 10 φαίνεται να µην απαιτεί κατ’ ανάγκη την απευθείας
παρακολούθηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία
επιτρέπει επίσης την έµµεση παρακολούθησή τους µέσω, π.χ., παραγόντων
πίεσης ή µέτρων άµβλυνσης.

8.9.

Εφαρµογή σηµαίνει όχι µόνο την πραγµατοποίηση των έργων που
προβλέπονται στο σχέδιο ή πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένης τόσο της
κατασκευής τους όσο και της λειτουργίας τους) αλλά καλύπτει και άλλες
δραστηριότητες (όπως µέτρα συµπεριφοράς ή σχήµατα διαχείρισης) που
αποτελούν µέρος του σχεδίου ή προγράµµατος (ή της εφαρµογής του).
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Βλ. εξήγηση των ‘απρόβλεπτων’ επιπτώσεων στην παράγραφο 8.12.
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8.10.

Το άρθρο 10 απαιτεί την παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της εφαρµογής όλων των σχεδίων και προγραµµάτων που
υπόκεινται στην οδηγία. ∆εν καθορίζει αν αυτό πρέπει να γίνεται για κάθε
σχέδιο ή πρόγραµµα ατοµικά. ∆εδοµένης της ελαστικότητας του άρθρου 10,
µια ρύθµιση παρακολούθησης µπορεί να καλύπτει διάφορα σχέδια ή
προγράµµατα εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τις
περιβαλλοντικές των επιµέρους σχεδίων ή προγραµµάτων και εκπληρούνται
οι σκοποί και υποχρεώσεις της οδηγίας.

8.11.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι σωρευτικές επιπτώσεις διαφόρων σχεδίων και
προγραµµάτων µπορεί να είναι ευκολότερο να ταυτοποιηθούν όταν
παρακολουθούνται µαζί.

8.12.

Ένας από τους σκοπούς της παρακολούθησης που προσδιορίζεται στο άρθρο
10 είναι ο εντοπισµός απρόβλεπτων δυσµενών επιπτώσεων. Φαίνεται
απίθανο ότι θα µπορούσε ποτέ να επινοηθεί ένα λογικά πραγµατοποιήσιµο
σχήµα παρακολούθησης το οποίο, εκτός από περίπτωση τύχης, θα µπορούσε
να αποκαλύψει πλήρως απρόσµενες επιπτώσεις (εφόσον υλοποιούνταν) και
δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση εδώ. Ακόµη κι αν µπορέσουν να ανιχνευτούν
απρόβλεπτες µεταβολές στο περιβάλλον, µπορεί να είναι δύσκολο να
αποδοθούν στην εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος. Απρόβλεπτες
δυσµενείς επιπτώσεις ερµηνεύονται καλύτερα ως έχουσες σχέση µε ελλείψεις
στα προγνωστικά της περιβαλλοντικής µελέτης (π.χ. σχετικά µε την
προβλεπόµενη ένταση µιας περιβαλλοντικής επίπτωσης) ή απρόβλεπτες
επιπτώσεις που προκύπτουν από αλλαγές καταστάσεων, οι οποίες οδήγησαν
σε ορισµένες υποθέσεις στην περιβαλλοντική µελέτη, µη έγκυρες εν µέρει ή
εξ ολοκλήρου.

8.13.

Ένας σκοπός της παρακολούθησης είναι να παράσχει τη δυνατότητα στην
αρχή σχεδιασµού να αναλάβει κατάλληλη επανορθωτική δράση αν η
παρακολούθηση φέρει στο φως δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν
έχουν ληφθεί υπόψη στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία
δεν απαιτεί, ωστόσο, κατ’ ανάγκη από τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν ένα
σχέδιο ή πρόγραµµα ως αποτέλεσµα της παρακολούθησης. Το γεγονός αυτό
είναι συνεπές µε τη γενική προσέγγιση της εκτίµησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, η οποία διευκολύνει µια ενηµερωµένη απόφαση, δεν δηµιουργεί
όµως ουσιαστικά περιβαλλοντικά πρότυπα για σχέδια ή προγράµµατα. Εάν,
στο πλαίσιο της εθνικής τους νοµοθεσίας, κράτη µέλη προβλέπουν
επανορθωτική δράση, τότε φυσικά τυχόν λαµβανόµενες σχετικές πληροφορίες
µέσω παρακολούθησης µπορεί να είναι χρήσιµες.

8.14.

Εάν ένα εγκεκριµένο σχέδιο ή πρόγραµµα τροποποιηθεί ως αποτέλεσµα της
παρακολούθησης, η τροποποίηση αυτή µπορεί να απαιτεί εκ νέου εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εάν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2(a))
εκτός κι αν είναι µια ήσσονος σηµασίας τροποποίηση και τα κράτη µέλη
κρίνουν ότι είναι απίθανο να επέλθουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
(άρθρο 3 παράγραφος 3). Είναι πιθανόν τροποποιήσεις σχεδίων που
προκύπτουν από παρακολούθηση να χρησιµεύσουν για την εξουδετέρωση ή
άµβλυνση δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τη λήψη απόφασης
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ως προς το αν η τροποποίηση του σχεδίου πρέπει να υποβληθεί σε εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στους σχετικούς παράγοντες για τη λήψη
απόφασης ως προς τη σηµασία των επιπτώσεων µπορεί να περιλαµβάνονται
το σε ποιο βαθµό θα βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση του σχεδίου ή
προγράµµατος και το ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί
σε περιεκτική περιβαλλοντική εκτίµηση.
Άρθρο 10 παράγραφος 2
Προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση προς την παράγραφο 1, τα υφιστάµενα
µέτρα ελέγχου µπορούν ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν µε στόχο την
αποφυγή διπλού ελέγχου.
8.15.

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 βοηθά στη διασαφήνιση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το άρθρο 10 παράγραφος 1. ∆εν χρειάζεται να συλλέγονται
πληροφορίες για τις επιπτώσεις σχεδίων και προγραµµάτων ειδικά γι’ αυτό το
σκοπό, αλλά µπορούν να χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές πληροφοριών.
Αυτό σηµαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει απαίτηση καθιέρωσης κάποιου νέου
διαδικαστικού βήµατος για το σκοπό της παρακολούθησης που να είναι
ξεχωριστό από την κανονική διεργασία σχεδιασµού, εφόσον η διεργασία
περιλαµβάνει κατάλληλες ρυθµίσεις για την παρακολούθηση. Η
παρακολούθηση µπορεί, π.χ., να ενσωµατώνεται στην τακτική αναθεώρηση
του σχεδίου ή προγράµµατος. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα σχήµατα
παρακολούθησης, τότε πρέπει να τα αναπτύσσουν τα κράτη µέλη.

8.16.

Η βασική πρόκληση είναι ο εντοπισµός πηγών πληροφοριών στα διάφορα
κράτη µέλη που να συνιστούν µια κατάλληλη βάση για την εφαρµογή των
απαιτήσεων παρακολούθησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να
προσαρµόζονται οι υφιστάµενες ρυθµίσεις παρακολούθησης στις απαιτήσεις
της οδηγίας. ∆εδοµένα που συλλέγονται βάσει άλλης νοµοθεσίας της ΕΕ (π.χ.
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, οδηγία ΟΠΕΡ 96/61/ΕΚ) µπορούν
να χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση σύµφωνα µε το άρθρο 10
εφόσον έχουν σχέση µε το αντίστοιχο σχέδιο ή πρόγραµµα και τις
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.

Σχετικές πτυχές και διατάξεις
8.17.

Το άρθρο 5 από κοινού µε το παράρτηµα Ι (θ) απαιτούν το κοινό να
ενηµερώνεται για τις ‘προβλεπόµενα’ µέτρα ελέγχου, ενώ το άρθρο 9
παράγραφος 1 απαιτεί το κοινό να ενηµερώνεται για ‘τα µέτρα που
αποφασίζονται για την παρακολούθηση’. Οι διατάξεις αυτές εξετάζονται στην
παράγραφο 5.29 παραπάνω. Οι πληροφορίες για τα µέτρα παρακολούθησης
που αποφασίζονται υπόκεινται όχι µόνο στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αλλά και
στις διατάξεις της οδηγίας 2003/04/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

8.18.

Εφόσον είναι σκόπιµο, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει
επίσης να καλύπτει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (βλ. άρθρο 7
καθώς και παράρτηµα II(2), 3η παύλα). Κατά συνέπεια, σε παρακολούθηση
µπορεί επίσης να υπόκεινται και διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Συνεπώς, στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων που απαιτούν
διασυνοριακές διαβουλεύσεις, τυχόν συµφωνίες που συνάπτονται βάσει του
άρθρου 7 µπορεί να αναφέρονται επίσης και σε µέτρα παρακολούθησης.
Βάση για τις ρυθµίσεις αυτές µπορεί να είναι οι διατάξεις του άρθρου 7 της
σύµβασης.
8.19.

Η παρακολούθηση µπορεί να βοηθήσει στον τοµέα του ποιοτικού ελέγχου
(άρθρο 12 παράγραφος 2). Εάν από την παρακολούθηση αποκαλυφθεί ότι µια
κάποια επίπτωση παραβλέπεται ή υποτιµάται συστηµατικά στις εκτιµήσεις
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ορισµένου τύπου σχεδίου ή
προγράµµατος, τότε η παρακολούθηση µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της
ποιότητας µελλοντικών περιβαλλοντικών µελετών.
Γενικότερα, η
παρακολούθηση µπορεί να παράσχει πληροφορίες για την ποιότητα της
υφιστάµενης περιβαλλοντικής µελέτης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την εκπόνηση µελλοντικών περιβαλλοντικών µελετών. Από την άποψη αυτή,
µια σωστή παρακολούθηση µπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο ποιοτικού
ελέγχου βοηθώντας στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12
παράγραφος 2.
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9.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

9.1.

Μεταξύ της οδηγίας και ορισµένων άλλων νοµοθεσιών της ΕΕ υπάρχουν
αλληλοεπικαλύψεις. Η οδηγία ορίζει ότι ορισµένα σχέδια και προγράµµατα
απαιτείται να εκτιµώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της. Μερικά από αυτά τα
σχέδια και προγράµµατα προβλέπονται και από άλλες κοινοτικές νοµοθεσίες,
οι οποίες µπορεί και οι ίδιες να απαιτούν περαιτέρω ή διαφορετικά είδη
περιβαλλοντικών εκτιµήσεων από εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία
2001/42/ΕΚ.

9.2.

Στο άρθρο 11 εκτίθενται οι κύριες γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τις σχέσεις
µεταξύ της οδηγίας και άλλων νοµοθεσιών της ΕΚ, υπάρχουν όµως και άλλες
σηµαντικές απαιτήσεις στα άρθρα 3 παράγραφος 2 σηµείο β), 3 παράγραφος
9, 5 παράγραφος 3 και 12 παράγραφος 4.
Άρθρο 11 παράγραφος 1
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διεξάγεται βάσει της
παρούσας οδηγίας, δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ
ούτε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου.

9.3.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 σηµαίνει ότι άλλες απαιτήσεις του κοινοτικού
δικαίου σχετικές µε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και
προγραµµάτων εφαρµόζονται σωρευτικά µε εκείνες της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

9.4.

Ένα από τα κριτήρια εφαρµογής της οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι αν ένα σχέδιο
ή πρόγραµµα καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που
απαριθµούνται στα παραρτήµατα της οδηγίας ΕΠΕ. Οι δύο αυτές οδηγίες
κανονικά δεν αλληλοεπικαλύπτονται καθώς η οδηγία 2001/42/ΕΚ έχει
εφαρµογή σε σχέδια και προγράµµατα ενώ η οδηγία ΕΠΕ έχει εφαρµογή σε
έργα (projects). Επικαλύψει µπορεί να υπάρξουν όταν σχέδια ή προγράµµατα
προβλέπουν διάφορα έργα στα οποία έχει εφαρµογή η οδηγία ΕΠΕ (ένα
παράδειγµα µπορεί να είναι σχέδια µεταφορών). Στις περιπτώσεις αυτές, η
εφαρµογή θα πρέπει να είναι σωρευτική.

9.5.

Όταν το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο απαιτεί σχέδια ή προγράµµατα να
υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι αναγκαίο (εάν
τα σχέδια ή προγράµµατα αυτά πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της
οδηγίας ΣΠΕ) να εξετάζεται αν από την οδηγία αυτή προβλέπονται περαιτέρω
στοιχεία εκτιµήσεως. Όπου απαιτούνται τέτοια περαιτέρω στοιχεία, µπορεί να
εξετάζονται διάφοροι τρόποι εφαρµογής της οδηγίας. Τα κράτη µέλη µπορεί,
π.χ., να αποφασίσουν την εισαγωγή ενός µόνου νοµοθετικού µέσου για την
εφαρµογή όλων των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλα τα σχέδια ή
προγράµµατα στα οποία µπορεί να έχει εφαρµογή. Εναλλακτικώς, µπορεί να
αποφασίσουν να τροποποιήσουν κάθε νοµικό καθεστώς που απαιτεί την
εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου ή προγράµµατος. Μπορεί όµως οι δύο αυτές
προσεγγίσεις και να συνδυαστούν, µε τις βασικές αρχές να εκτίθενται σε µια
γενική απαίτηση και τις τροποποιήσεις στις λεπτοµέρειες υφιστάµενων
καθεστώτων να γίνονται όταν είναι αναγκαίο. Όταν, βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 1 της οδηγίας ΣΠΕ, τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα µέτρα που
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έχουν υιοθετήσει, συνιστάται να εξηγούν, για λόγους σαφήνειας, τη µέθοδο µε
την οποία εφάρµοσαν τέτοιες συµπληρωµατικές διατάξεις.
9.6.

Το παρόν τµήµα οδηγιών διερευνά τις συνέπειες της οδηγίας ΣΠΕ για
ορισµένα παραδείγµατα σχεδίων και προγραµµάτων που βασίζονται στην
κοινοτική νοµοθεσία και µπορεί να έχουν στενή σχέση µε την οδηγία ΣΠΕ. Το
τµήµα αυτό δεν είναι περιεκτικό. Για µια συνοπτική επισκόπηση, βλ. τον
πίνακα στις σελίδες 60-61. Κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ της οδηγίας
και άλλου κοινοτικού δικαίου πρέπει, στον προσδιορισµό του νοµικού
καθεστώτος του σχεδίου ή προγράµµατος, να λαµβάνεται υπόψη και η εθνική
νοµοθεσία εφαρµογής του άλλου κοινοτικού δικαίου.

9.7.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) εισάγει ένα πρόγραµµα
µέτρων (άρθρο 11 ΟΠΥ) και ένα σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής
ποταµών (άρθρο 13 ΟΠΥ) για το συντονισµό µέτρων σχετικών µε την
ποιότητα των υδάτων σε κάθε λεκάνη απορροής ποταµού. ∆εν είναι δυνατόν
να δηλωθεί κατηγορηµατικά αν το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής
(Σ∆ΛΑΠ) και το πρόγραµµα µέτρων (ΠΜ) εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας ΣΠΕ Μια τέτοια εκτίµηση θα πρέπει να γίνεται κατά
περίπτωση. Τα κριτήρια που χρειάζεται να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση
είναι τα συνήθη των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας ΣΠΕ. Αφού και τα δύο,
Σ∆ΛΑΠ και ΠΜ, απαιτούνται (από την ΟΠΥ) και πρέπει να εκπονούνται από
αρχές, το βασικό ζήτηµα είναι αν θέτουν το πλαίσιο για τις µελλοντικές άδειες
έργων. Η απάντηση εξαρτάται από το περιεχόµενο κάθε περίπτωσης. Θα είναι
επίσης αναγκαίο να εξεταστεί σε ποιο βαθµό είναι παρόν το στοιχείο του
σχεδιασµού σε ένα Σ∆ΛΑΠ, αν αυτό δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να
συνοψίζει ότι έχει ήδη εκτεθεί σε ΠΜ.

9.8.

Η οδηγία για τα νιτρικά (91/676/ΕΟΚ) απαιτεί την κατάρτιση
προγραµµάτων δράσης για περιοχές που απειλούνται από ρύπανση από
νιτρικά. Τα προγράµµατα αυτά δράσης αφορούν κυρίως ορισµένες γεωργικές
πρακτικές και όχι έργα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ωστόσο, τα εν λόγω
προγράµµατα δράσης µπορεί να θέτουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες
έργων όπως µονάδες εντατικής εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις
αυτές, θα µπορούσε να θεωρηθούν ως 'προγράµµατα' κατά την έννοια της
οδηγίας ΣΠΕ και να απαιτούν συνεπώς τη διενέργεια εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όταν αναφέρονται αποκλειστικά σε γεωργικές
πρακτικές, και όχι σε έργα, η οδηγία δεν έχει εφαρµογή σε αυτά.

9.9.

Η οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα (75/442/ΕΟΚ) απαιτεί την
κατάρτιση από τα κράτη µέλη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (άρθρο 7).
Ειδικότερα, το άρθρο 7 προβλέπει τα βασικά στοιχεία του περιεχοµένου των
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων. Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά µε το
περιεχόµενο των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων προβλέπονται από τις
οδηγίες 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών. Ένας σκοπός των σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων είναι ο εντοπισµός κατάλληλων τόπων ή
εγκαταστάσεων διάθεσης. Υπό την έννοια αυτή, εµφανίζονται να θέτουν το
πλαίσιο για µελλοντικές άδειες εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων (που
καλύπτονται από την οδηγία ΕΠΕ στο παράρτηµα I σηµεία (9) και (10) και
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στο παράρτηµα II σηµείο (11)(b)). Τα σχέδια αυτά διαχείρισης αποβλήτων
καλύπτονται κανονικά από την οδηγία ΣΠΕ και απαιτείται αυτοµάτως η
διενέργεια εκτίµησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο α), υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι υπόλοιποι όροι εφαρµογής.
Περαιτέρω, µπορεί να υπάρχουν σχέδια τα οποία δεν αφορούν απευθείας
κατάλληλες τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις διάθεσης αλλά θέτουν τα κριτήρια
γι’ αυτές και/ή µεταφέρουν την ευθύνη αυτή σε χαµηλότερης βαθµίδας σχέδια
(π.χ. περιφερειακά ή επαρχιακά σχέδια). Τα σχέδια αυτά εµφανίζονται επίσης
να καθορίζουν το συνολικό πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων και θα
πρέπει, συνεπώς, να καλύπτονται επίσης από την οδηγία ΣΠΕ. Όµως, µπορεί
να υπάρχουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων τα οποία δεν ταυτοποιούν
περιοχές για µελλοντικές εγκαταστάσεις διάθεσης, π.χ., σε περίπτωση όπου οι
δυνατότητες διάθεσης είναι επαρκείς για τα παραγόµενα απόβλητα. Ένα
τέτοιο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων µπορεί να κατανέµει τις ροές
αποβλήτων σε διάφορες περιοχές ή να προβλέπει ορισµένους τρόπους
ανακύκλωσης χωρίς να καθορίζει 'το πλαίσιο' για έργα. Έτσι, στις περιπτώσεις
αυτές, είναι µάλλον απίθανο να έχει εφαρµογή η οδηγία.
9.10.

Η οδηγία για την ποιότητα του αέρα 96/62/ΕΚ ορίζει ότι σε ζώνες και
οικισµούς όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων υπερβαίνουν
ορισµένες οριακές τιµές, τα κράτη µέλη µεριµνούν για την εκπόνηση και
εφαρµογή σχεδίου ή προγράµµατος προς επίτευξη της οριακής τιµής εντός της
οριζόµενης προθεσµίας (άρθρο 8 παράγραφος 3). Σε ζώνες και οικισµούς
όπου περισσότεροι του ενός ρύποι υπερβαίνουν τις οριακές τιµές, τα κράτη
µέλη πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωµένο σχέδιο που να καλύπτει όλους
τους εν λόγω ρύπους (άρθρο 8 παράγραφος 4). Κύριος σκοπός των εν λόγω
σχεδίων ή προγραµµάτων είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και, αν
και µπορεί να επηρεάζουν πολλούς τοµείς, ωστόσο δεν εµπίπτουν κατ’
ανάγκη σε κάποιο από τους τοµείς που παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 σηµείο α) της οδηγίας ΣΠΕ. Βάσει όµως του άρθρου 3 παράγραφος 4,
απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφόσον θέτουν το πλαίσιο
για µελλοντικές άδειες έργων και το κράτος µέλος αποφασίσει ότι είναι
πιθανόν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το άρθρο 11 της
οδηγίας πλαίσιο για την ποιότητα του αέρα ορίζει ότι τα σχέδια ή
προγράµµατα των κρατών µελών για την επίτευξη των οριακών τιµών θα
πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή. Αν και δεν υπάρχει προς τούτο
απαίτηση, θα ήταν χρήσιµο αν µπορούσαν να αποστέλλονται ταυτόχρονα
στην Επιτροπή και πληροφορίες για τη σχετική ΣΠΕ (π.χ. εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας ΣΠΕ).

9.11.

Η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση
ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών
διατήρησης. Απαιτεί από τα κράτη µέλη να προτείνουν τόπους ως ειδικές
ζώνες διατήρησης και να διαβιβάσουν στην Επιτροπή κατάλογο των τόπων
αυτών. Σκοπός είναι να αναγνωριστεί ότι ο τόπος φιλοξενεί φυσικές αξίες που
αξίζει να προστατευτούν. Έτσι, η ουσία µιας τέτοιας πρότασης είναι να
αναγνωριστεί η περιβαλλοντική αξία του τόπου. Η ίδια η πρόταση δεν
απολήγει κανονικά σε κάποια απόφαση σχεδίου ή προγράµµατος. Ορίζει µόνο
το γεωγραφικό εύρος στο οποίο πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα προστασίας. Οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαδικασία αυτή ανακύπτουν από τα
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µεταγενέστερα µέτρα προστασίας και όχι από την πρόταση χαρακτηρισµού
ενός τόπου ως ειδικής ζώνης διατήρησης.
Συνεπώς, η πρόταση
χαρακτηρισµού προστατευόµενων τόπων βάσει της οδηγίας για τους
οικοτόπους δεν απαιτεί µάλλον εκτίµηση βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
9.12.

Για σχέδια και προγράµµατα που υπάγονται στα διαρθρωτικά ταµεία και στο
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, δεν έχει
εφαρµογή η οδηγία ΣΠΕ στις τρέχουσες αντίστοιχες περιόδους
προγραµµατισµού (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 9 και παράγραφο 3.8.
παραπάνω).
Άρθρο 11 παράγραφος 2
Όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα για τα οποία η υποχρέωση διεξαγωγής
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει ταυτοχρόνως από την
παρούσα οδηγία και από άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη
µέλη µπορούν να θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες
πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας προκειµένου,
µεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των εκτιµήσεων

9.13.

Όπως συζητήθηκε και παραπάνω, όταν απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων τόσο από την οδηγία όσο και από άλλη κοινοτική νοµοθεσία,
έχουν εφαρµογή σωρευτικώς και οι δύο σειρές απαιτήσεων. Θα ήταν
παράλογο αν αυτό σήµαινε ότι πρέπει για την ίδια πρόταση να διενεργηθούν
δύο ουσιαστικά παρόµοιες εκτιµήσεις και, για να αποφευχθεί µια τέτοια
επανάληψη, το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη µέλη
να θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες που πληρούν τις απαιτήσεις
της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Το πρώτο βήµα είναι να διαπιστωθεί αν
η οδηγία 2001/42/ΕΚ και οι άλλες κοινοτικές διατάξεις για εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφαρµόζονται ταυτόχρονα (βλ. παραπάνω). Τα
κράτη µέλη µπορεί κατόπιν να προβλέψουν µια διαδικασία εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να ενσωµατώνει τις απαιτήσεις τόσο της
οδηγίας όσο και της άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας. Προς τούτο, πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τυχόν οδηγίες που έχουν εκδοθεί για ενδυνάµωση των
απαιτήσεων του κοινοτικού δικαίου, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι σε
περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση µεταξύ οδηγιών για µια οδηγία και των
νοµικών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σε µια άλλη οδηγία, στο εθνικό
δίκαιο πρέπει να µεταφερθούν οι τελευταίες.

9.14.

Η εκτίµηση βάσει της οδηγίας ΕΠΕ πραγµατοποιείται συνήθως σε ένα
µεταγενέστερο στάδιο της διεργασίας λήψης αποφάσεως από εκείνο βάσει της
οδηγίας 2001/42/ΕΚ, αφού η πρώτη οδηγία αναφέρεται σε έργα και όχι σε
σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν το πλαίσιο για τέτοια έργα. Σε
ορισµένα κράτη µέλη, ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ των
δύο οδηγιών σε περιπτώσεις όπου το σχέδιο ή πρόγραµµα περιλαµβάνει άδεια
για έργο.

9.15.

Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή επανάληψης εκτιµήσεως, µπορεί να
είναι επιθυµητή η πρόβλεψη µιας συντονισµένης διαδικασίας που να καλύπτει
τις πτυχές τόσο της ΕΠΕ όσο και της ΣΠΕ. Οι βασικές απαιτήσεις των
οδηγιών ΕΠΕ και ΣΠΕ είναι παρόµοιες, λαµβάνοντας υπόψη τα
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χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός έργου, αφενός, και ενός σχεδίου ή
προγράµµατος αφετέρου. Σε σύγκριση µε την οδηγία ΣΠΕ, η οδηγία ΕΠΕ δεν
απαιτεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων µε άλλες αρχές όταν υπάρχει εξέταση
κατά περίπτωση (άρθρο 4 παράγραφος 2), έχει διαφορετικές απαιτήσεις για
την κοινοποίηση αποφάσεων για διαλογή, ενώ δεν έχει καµµία απαίτηση περί
ποιότητας ή παρακολούθησης.
9.16.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία ΣΠΕ είναι συµπληρωµατικές και
προβλέπουν µια κατ’ ουσία παρόµοια εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λεπτοµερής ανάλυση των νοµικών κειµένων αποκαλύπτει κάποιες διαφορές
µεταξύ των στοιχείων της περιβαλλοντικής εκτίµησης που καλύπτουν. Για
παράδειγµα, οι διατάξεις για τη συµµετοχή του κοινού στην ΟΠΥ
επικεντρώνονται στα βήµατα που χρειάζονται για την κατάρτιση, ανασκόπηση
και ενηµέρωση Σ∆ΛΑΠ, ενώ εκείνες της οδηγίας ΣΠΕ είναι γενικότερου
χαρακτήρα αφού πρέπει να εφαρµόζονται σε τελείως διαφορετικούς τύπους
σχεδίων και προγραµµάτων. Εάν κράτη µέλη αποφασίσουν να προβλέψουν
µια κοινή διαδικασία στη µεταφορά των οδηγιών αυτών, πρέπει να
διασφαλίζουν ότι αυτή αντικατοπτρίζει τις διατάξεις και των δύο. Ένας
τρόπος αποφυγής επαναλήψεων είναι η αρµόδια αρχή που ορίζεται βάσει του
άρθρου 3 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει
ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας ΣΠΕ καλύπτονται κατάλληλα στο Σ∆ΛΑΠ.
Υπάρχει ένα σηµείο όπου η οδηγία ΣΠΕ µπορεί να προσθέσει ιδιαίτερη αξία
στην εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Αυτό είναι στην εφαρµογή
των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΟΠΥ. Οποτεδήποτε
χρησιµοποιούνται ως κριτήρια για την εφαρµογή µιας παρεκκλίσεως οι όροι
‘ευρύτερο περιβάλλον’, ‘πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή’ ή ‘βιώσιµη
ανθρώπινη ανάπτυξη’, η διενέργεια εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σύµφωνα µε την οδηγία ΣΠΕ µπορεί να είναι χρήσιµη για την αιτιολόγηση
της παρέκκλισης βάσει αυτών των κριτηρίων.

9.17.

Για την ΟΠΥ, έχει αναπτυχθεί µια Κοινή Στρατηγική Εφαρµογής ενώ έχουν
εκδοθεί πολυάριθµα ανεπίσηµα έγγραφα οδηγιών που παρέχουν
λεπτοµερέστερες συµβουλές για προσεγγίσεις εφαρµογής της οδηγίας.20 Από
µερικές πλευρές, τα κείµενα αυτά υπερβάλλουν των απαιτήσεων του κειµένου
της οδηγίας. Για παράδειγµα, το έγγραφο µε τις οδηγίες για τη συµµετοχή του
κοινού κάνει σαφές ότι συµµετοχή του κοινού απαιτείται όχι µόνο για τα
Σ∆ΛΑΠ (όπως µπορεί να εκληφθεί από τη διατύπωση του άρθρου 14) αλλά
και για τα προγράµµατα µέτρων. Οι οδηγίες αυτές παρέχουν χρήσιµα
παραδείγµατα για το πώς θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες και να γίνονται
διαβουλεύσεις µε το κοινό σύµφωνα µε την οδηγία ενώ παρέχει συµβουλές
ορθής πρακτικής που µπορούν να εφαρµοστούν σε πολλούς άλλους τύπους
σχεδίων και προγραµµάτων που καλύπτονται από την οδηγία ΣΠΕ. Μια
οµοίως συµπληρωµατική προσέγγιση είναι πιθανόν να αποδειχθεί επωφελής
και στην εφαρµογή άλλων πτυχών των οδηγιών (όπως η σύνταξη της
περιβαλλοντικής µελέτης, ή οι διατάξεις για διασυνοριακές περιπτώσεις).

20

Τα κείµενα αυτά καλύπτουν θέµατα όπως οικονοµική ανάλυση, ανάλυση πιέσεων και
επιπτώσεων, διεργασία σχεδιασµού και εκτίµηση οικολογικής καταστάσεως και θα
δηµοσιευτούν µέσα στο 2003. Είναι ήδη διαθέσιµα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library.
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9.18.

Η διαδικασία εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε την
οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα (75/442/EEC) δεν προβλέπει εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γενικά, στην προκειµένη περίπτωση, η
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κάτι που πρέπει να
πρωτοεισαχθεί – αν και κράτη µέλη µπορεί ήδη να έχουν κάποια στοιχεία
ΣΠΕ για το σχεδιασµό διαχείρισης αποβλήτων στη εθνική τους νοµοθεσία.

9.19.

Σχέδια και προγράµµατα τα οποία έχει αποφασιστεί ότι απαιτούν εκτίµηση
σύµφωνα µε την οδηγία για τους οικοτόπους,21 υπόκεινται επίσης στη
διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων βάσει της οδηγίας ΣΠΕ (άρθρο 3
παράγραφος 2 σηµείο β)). Συνεπώς, η οδηγία ΣΠΕ και η οδηγία για τους
οικοτόπους εφαρµόζονται σωρευτικά σε όλα τα σχέδια και προγράµµατα που
έχουν επιπτώσεις σε προστατευόµενους τόπους σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή 7
της οδηγίας για τους οικοτόπους και µπορεί να προβλεφθεί µια συνδυασµένη
διαδικασία εφόσον αυτή πληροί τόσο τις απαιτήσεις της οδηγίας ΣΠΕ όσο και
της οδηγίας για τους οικοτόπους. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία πρέπει
να περιλαµβάνει τα διαδικαστικά βήµατα που απαιτούνται από την οδηγία
ΣΠΕ, καθώς και τον ουσιαστικό έλεγχο σχετικά µε τις επιπτώσεις σε
προστατευόµενους τόπους που απαιτείται από την οδηγία για τους
οικοτόπους.

9.20.

Η εκτίµηση επιπτώσεων βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι ένας
έλεγχος για να πιστοποιηθεί ότι ένα σχέδιο δεν επιδρά δυσµενώς στην
ακεραιότητα του υπόψη τόπου. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές δεν πρέπει να
εγκρίνουν σχέδια που έχουν δυσµενείς επιδράσεις στον τόπο εκτός κι αν
πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας
για τους οικοτόπους.22

9.21.

Η εκτίµηση βάσει της οδηγίας ΣΠΕ έχει µεγαλύτερη καλυπτικότητα. ∆εν
καλύπτει µόνο επιπτώσεις σε προστατευόµενους τόπου και σε επιλεγµένα
είδη, αλλά και στη βιοποικιλότητα εν γένει και σε άλλες πτυχές όπως η
ποιότητα του αέρα ή των υδάτων ή η πολιτιστική ή αρχαιολογική κληρονοµιά.
Τα βήµατα µιας κατ’ επιλογή συνδυασµένης διαδικασίας ΣΠΕ για τα σχέδια
που έχει αποφασιστεί ότι απαιτείται εκτίµηση σύµφωνα µε την οδηγία για
τους οικοτόπους µπορεί να είναι τα ακόλουθα.

21

22

Η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί ρητά εκτίµηση για ‘σχέδια’ και όχι για ‘προγράµµατα’.
Ωστόσο, ένα ‘σχέδιο’ σύµφωνα µε την οδηγία για τους οικοτόπους µπορεί να έχει τα
χαρακτηριστικά ενός ‘προγράµµατος’ σύµφωνα µε την οδηγία ΣΠΕ, αφού είναι αδύνατον να
υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ σχεδίων και προγραµµάτων (βλ. επίσης παραγράφους 3.3 - 3.6
και 3.32 ανωτέρω).
Το άρθρο 6 παράγραφος 4 αναφέρει: ‘Εάν, παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των
επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγµατοποιηθεί για
άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λόγων
κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως, το κράτος µέλος λαµβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθµιστικό
µέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος
µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα αντισταθµιστικά µέτρα που έλαβε.
Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού
οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν
µόνον επιχειρήµατα σχετικά µε την υγεία ανθρώπων και τη δηµόσια ασφάλεια ή σχετικά µε
θετικές συνέπειες πρωταρχικής σηµασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωµοδοτήσεως της
Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σηµαντικοί λόγοι σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος.’
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9.22.

Αφού το σχέδιο έχει αποφασιστεί ότι είναι ενδεχόµενο να έχει επιπτώσεις σε
έναν τόπο βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, υπό την προϋπόθεση ότι
συµφωνεί µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας ΣΠΕ,
εµπίπτει αυτοµάτως στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας.

9.23.

Πρέπει να εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον του σχεδίου ή προγράµµατος και οι λογικές εναλλακτικές
δυνατότητες του σχεδίου ή προγράµµατος σε µια περιβαλλοντική µελέτη. Οι
επιπτώσεις σε προστατευόµενους τόπους και σε επιλεγµένα είδη σύµφωνα µε
την οδηγία για τους οικοτόπους αποτελούν µέρος της εν λόγω µελέτης.
Μπορεί, ωστόσο, να είναι προτιµότερο να περιγραφούν σε ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο καθώς τα πορίσµατα για τις επιπτώσεις αυτές είναι δεσµευτικά για
την απόφαση των αρµόδιων αρχών για το σχέδιο ή πρόγραµµα.

9.24.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας ΣΠΕ, πρέπει να πραγµατοποιούνται
διαβουλεύσεις µε το κοινό και τις αρχές, οι οποίες είναι πιθανόν να
ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή σχεδίων,
θέτοντας στη διάθεσή τους το προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και την
περιβαλλοντική µελέτη. Στις διαβουλεύσεις µπορεί επίσης να
περιλαµβάνονται και οι επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράµµατος στους τόπους
και τα είδη, που τυγχάνουν ειδικής προστασία βάσει της οδηγίας για τους
οικοτόπους.

9.25.

Η έκθεση και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη πριν εγκριθεί το σχέδιο ή πρόγραµµα ή ξεκινήσει η νοµοθετική
διαδικασία.. Εάν το σχέδιο ή πρόγραµµα βρεθεί ότι επηρεάζει δυσµενώς την
ακεραιότητα του υπόψη τόπου, το σχέδιο ή πρόγραµµα µπορεί να εγκριθεί
µόνο υπό περιοριστικούς όρους που περιγράφονται στο άρθρο 6 της οδηγίας
για τους οικοτόπους. Για άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τους όρους υπό
τους οποίους µπορεί να εγκριθεί το σχέδιο ή πρόγραµµα περιγράφει η σχετική
εθνική νοµοθεσία βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους.

9.26.

Βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας ΣΠΕ, το κοινό και οι ορισµένες αρχές πρέπει
να ενηµερώνονται για την απόφαση σχετικά µε το σχέδιο ή πρόγραµµα. Η
συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν
περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης την
απόφαση σχετικά µε το αν το σχέδιο ή πρόγραµµα συµφωνεί µε την οδηγία
για τους οικοτόπους.

9.27.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος πρέπει να παρακολουθούνται (άρθρο 10 της οδηγίας ΣΠΕ).
Στην παρακολούθηση περιλαµβάνονται και επιπτώσεις στους τόπους και είδη
που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους.
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Σχέδιο ή πρόγραµµα κατά την έννοια της Υποχρεωτική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε το Υπό όρους εκτίµηση
οδηγίας ΣΠΕ (άρθ. 2 (α))
άρθρο 3 παράγραφος 2
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παράγραφος 4
Κοινοτική νοµοθεσία Σχέδιο ή πρόγραµµα; Απαιτείται από
Εκπονηθέν
για
τους Καθορισµός
πλαισίου Απαιτείται εκτί- Απαιτείται εκτίµηση εάν
νοµοθετικές,
τοµείς που αναφέρονται για µελλοντικές άδειες µηση σύµφωνα µε ενδέχεται
να
έχει
κανονιστικές ή
στο άρθρο 3 παράγραφος έργων ΕΠΕ
την οδηγία για σηµαντικές
περιβαλδιοικητικές
2 σηµείο α)
τους οικοτόπους
λοντικές επιπτώσεις
διατάξεις;
ναι
ναι
Ναι/όχι
ναι/όχι
Οδηγία πλαίσιο για τα ναι/όχι
(διαχείριση υδάτων)
(εξαρτάται από το
(εξαρτάται από το
ύδατα 2000/60/ΕΚ
περιεχόµενο)
περιεχόµενο)
ναι
Ναι
ναι/όχι
ναι/όχι
Οδηγία για τα νιτρικά Ναι
(διαχείριση υδάτων)
(εξαρτάται από το περιε- (εξαρτάται από το
91/676/ΕΟΚ
χόµενο του προγρ/τος
περιεχόµενο του
δράσης, πιθανόν για
προγράµµατος
εγκαταστάσεις εντατικής δράσης)
εκτροφής ζώων)
ναι
Ναι
ναι/όχι
ναι/όχι
Οδηγία πλαίσιο για τα Ναι
(διαχείριση υδάτων)
(εξαρτάται από το
(εξαρτάται από το
στερεά απόβλητα
περιεχόµενο του σχεδίου περιεχόµενο του
75/442/ΕΟΚ συµπεδιαχείρισης αποβλήτων) σχεδίου διαχείριλαµβανοµένων των
ρισης αποβλήτων)
απαιτήσεων των
οδηγιών 91/676/ΕΟΚ
και 94/62/ΕΚ

NB: Ο παρών πίνακας δεν είναι εξαντλητικός και οι αναγνώστες θα πρέπει να προσφεύγουν και στο σχετικό κείµενο καθώς και στις
ίδιες τις οδηγίες.

ΣΠΕ για σχέδια και προγράµµατα που απαιτείται από ορισµένες κοινοτικές περιβαλλοντικές νοµοθεσίες –
Συνοπτικός πίνακας.

ναι
Οδηγία για τους Ναι
(σχέδια και προγράµµατα,
οικοτόπους
που έχουν επιπτώσεις σε
92/43/EEC
προστατευόµενους τόπους
σύµφωνα µε το άρθ. 6 ή 7
της οδηγίας για τους
οικοτόπους)
∆ιαρθρωτικά
ταµεία
και (Για την τρέχουσα περίοδο
σχεδιασµού, µε εξαίρεση
ευρωπαϊκό
γεωργικό ταµείο από τη ΣΠΕ)
προσανατολισµο
ύ και εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ)

ναι
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ναι

Σχέδιο ή πρόγραµµα κατά την έννοια της Υποχρεωτική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε το Υπό
όρους
εκτίµηση
οδηγίας ΣΠΕ (άρθ. 2 (α))
άρθρο 3 παράγραφος 2
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παράγραφος 4
Κοινοτική
Σχέδιο ή πρόγραµµα;
Απαιτείται από Εκπονηθέν
για Καθορισµός
πλαισίου Απαιτείται
εκτίµηση Απαιτείται εκτίµηση εάν
νοµοθεσία
νοµοθετικές,
τους τοµείς που για µελλοντικές άδειες σύµφωνα µε την οδηγία ενδέχεται να έχει σηµακανονιστικές ή αναφέρονται στο έργων ΕΠΕ
για τους οικοτόπους
ντικές
περιβαλλοντικές
διοικητικές
άρθρο 3 παράγραεπιπτώσεις
διατάξεις;
φος 2 σηµείο α)
ναι
ναι/όχι
Ναι
Οδηγία πλαίσιο Ναι
(τοµέας: ποιότητα
(εξαρτάται
από
το
για την ποιότητα
αέρα)
περιεχόµενο του προγράµτου αέρα
µατος δράσης)
ναι
Οδηγία για τους (χαρακτηρισµός
µιας
οικοτόπους
περιοχής
δεν
συνιστά
92/43/ΕΟΚ
‘σχέδιο ή πρόγραµµα’

Προσάρτηµα I – Πρακτικές οδηγίες για την παρακολούθηση
Στην ενότητα που ακολουθεί, περιλαµβάνονται ως οδηγίες για τις αρχές στα κράτη µέλη
που είναι υπεύθυνες για την ένταξη των απαιτήσεων παρακολούθησης της οδηγίας
2001/ΕΚ/42 στις διάφορες διαδικασίες σχεδιασµού, µερικά βήµατα που µπορεί να
βοηθήσουν. Τα βήµατα αυτά θέτουν τα διάφορα θέµατα σε µια λογική σειρά, δεν
αντιπροσωπεύουν όµως κάποια αναγκαία χρονολογική ακολουθία. Περαιτέρω, στο
στάδιο αυτό οι γνώσεις και οι πρακτικές εµπειρίες όσον αφορά την παρακολούθηση
σχεδίων και προγραµµάτων
είναι σχετικώς περιορισµένες. Τα σχήµατα
παρακολούθησης θα πρέπει συνεπώς να είναι ευέλικτα και να επιτρέπουν τις αναγκαίες
προσαρµογές.
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες για την πρακτική εφαρµογή του άρθρου 10 µπορούν να
ληφθούν από την έκθεση 'Εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας ΣΠΕ', που συντάχθηκε
στο πλαίσιο του δικτύου IMPEL.
Προσδιορισµός του πεδίου παρακολούθησης
Το πρώτο βήµα στο σχεδιασµό ενός συστήµατος παρακολούθησης για µια δεδοµένη
διεργασία σχεδιασµού είναι να οριστεί ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρειάζεται
να καλύπτει το σύστηµα παρακολούθησης. Η περιβαλλοντική µελέτη καθορίζει ένα
πλαίσιο για το πεδίο της παρακολούθησης εντοπίζοντας τις ενδεχόµενες σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει συνεπώς να
παρακολουθούνται είναι, κατ’ αρχήν, οι ίδιες µε εκείνες της εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, ανάλογα µε τον τύπο του σχεδίου ή
προγράµµατος και, ειδικότερα, µε το στάδιο εφαρµογής του µπορεί να είναι σκόπιµο
να υπάρξει επικέντρωση στις περιβαλλοντικές εκείνες επιπτώσεις που είναι σχετικές
µε την εφαρµογή. Περαιτέρω, µπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης
επανορθωτικών δράσεων όταν καθορίζεται το πεδίο της παρακολούθησης. Επίσης,
επιστηµονικές δυσκολίες στην αποκατάσταση σαφούς δεσµού µεταξύ της εφαρµογής
ενός σχεδίου ή προγράµµατος και µεταβολές στο περιβάλλον µπορεί να είναι ένα
εµπόδιο στην παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εκτελείται ένας έλεγχος ασφαλείας για να διασφαλίζεται
ότι κατά την εκτίµηση δεν παραβλέφθηκαν κάποιες δυσµενείς επιπτώσεις του σχεδίου
ή προγράµµατος.
•
•

Η παρακολούθηση καλύπτει κατ’ αρχήν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη.
Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει επικέντρωση σε µερικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις ή να περιληφθούν πρόσθετες πτυχές που δεν ήταν εµφανείς.

Εντοπισµός των αναγκαίων πληροφοριών
Το δεύτερο βήµα είναι η ταυτοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να
βρεθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου ή προγράµµατος. Πληροφορίες
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου ή προγράµµατος µπορεί επίσης να
ληφθούν από τις αιτίες των σχετικών επιπτώσεων,23 αφού οι επιπτώσεις του σχεδίου ή
προγράµµατος στο περιβάλλον µπορούν να παρακολουθούνται άµεσα (µετρώντας τις
23

Ένα τρέχον µοντέλο για την αλυσίδα των αιτίων είναι το σχήµα DPSIR (driving forcespressure-state-impact-response/κινητήριες δυνάµεις-πίεση-κατάσταση-επίπτωση-απόκριση).
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µεταβολές στο περιβάλλον) ή έµµεσα µέσω συλλογής πληροφοριών π.χ. για την
εφαρµογή µέτρων (άµβλυνσης) που προβλέπονται στο σχέδιο ή πρόγραµµα ή
παράγοντες πίεσης όπως είναι οι εκποµπές ή ο όγκος αποβλήτων.
Σχήµατα παρακολούθησης που εξετάστηκαν κατά την περίοδο του έργου IMPEL για
την παρακολούθηση κατέδειξαν µια τάση εστίασης περισσότερο στην εφαρµογή
µέτρων και σε παράγοντες πίεσης και όχι στις επιπτώσεις. Ο λόγος γι’ αυτό µπορεί να
αποδοθεί στη δυσκολία αποκατάστασης δεσµού αιτίου-αποτελέσµατος, δηλ.
απόδοσης της τυχόν µεταβολής στο περιβάλλον, που µπορεί να εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες, αναµφισβήτητα στην εφαρµογή ενός σχεδίου ή
προγράµµατος. Π.χ., ένα σύστηµα βιολογικής παρακολούθησης µπορεί να
αποκαλύψει περιεκτικές πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε µια
δεδοµένη περιοχή και για την αλλαγή του σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, δεν
µπορεί όµως να περιλαµβάνει ευρήµατα για το αν µια δεδοµένη αλλαγή στο
περιβάλλον (π.χ. απώλεια ενός ορισµένου είδους, καταστροφή ορισµένων φυτών)
µπορεί να αποδοθεί στην εφαρµογή ενός ορισµένου κυκλοφοριακού σχεδίου. Εδώ, τα
δεδοµένα από ένα σύστηµα βιολογικής παρακολούθησης µπορεί να συνδυαστεί µε
µια ανάλυση της προόδου εφαρµογής του κυκλοφοριακού σχεδίου (‘κινητήριες
δυνάµεις’) και των µέτρων άµβλυνση που προβλέπονται στο σχέδιο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τους σκοπούς της παρακολούθησης, δεν είναι
αυτοµάτως αναγκαίες και χρήσιµες όλες οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που µπορεί
να είναι διαθέσιµες για την περιοχή σχεδιασµού. Το κρίσιµο σηµείο είναι η
ταυτοποίηση των δεδοµένων εκείνων που είναι σηµαντικά και αντιπροσωπευτικά του
σχεδίου ή προγράµµατος. Μια εφικτή προσέγγιση για την επιλογή σηµαντικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών παρουσιάστηκε στο έργο IMPEL για την
παρακολούθηση. Οι ρυθµίσεις στο θέµα της παρακολούθησης του σχεδίου
διαχείρισης αποβλήτων της Βιέννης βασίστηκαν σε µια σειρά ζητηµάτων που ήταν
σχετικά µε τη συνέχεια του σχεδίου (π.χ. πρόγνωση του όγκου αποβλήτων τα
ερχόµενα χρόνια, πρόγνωση σχετικά µε τις µειώσεις στις εκποµπές, επίτευξη στόχων,
Επίσης, ως πλαίσιο για την επιλογή σηµαντικών περιβαλλοντικών
κλπ.)24.
πληροφοριών, πρέπει να χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις µια σειρά δεικτών.
Μια βασική λειτουργία των δεικτών ή µιας σειράς ζητηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν
στη Βιέννη είναι η συµπύκνωση των περιβαλλοντικών δεδοµένων σε πληροφορίες
που να είναι κατανοήσιµες και από µη ειδικούς (οι οποίοι συνήθως αποφασίζουν για
την περαιτέρω δράση).
Φυσικά, κατά τη λήψη απόφασης σχετικά µε το ποια περιβαλλοντικά δεδοµένα
χρειάζονται, θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και η αξιοπιστία και
διαθεσιµότητα των αντίστοιχων δεδοµένων κατά την περίοδο σχεδιασµού.
•
•
•
24

Είναι χρήσιµο να εντοπίζονται και να επιλέγονται οι περιβαλλοντικές
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορεί επίσης να παρακολουθούνται έµµεσα
µέσω παρακολούθησης των αιτίων των επιπτώσεων (όπως οι παράγοντες
πίεσης ή τα µέτρα άµβλυνσης).
∆είκτες ή µια σειρά από ζητήµατα µπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο που
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. τελική έκθεση για το έργο IMPEL.
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να βοηθήσει στον εντοπισµό των σηµαντικών περιβαλλοντικών πληροφοριών.
Βοηθούν επίσης στη συµπύκνωση των περιβαλλοντικών δεδοµένων σε
κατανοήσιµες πληροφορίες.

Ταυτοποίηση των υφιστάµενων πηγών πληροφοριών
Το τρίτο βήµα είναι η ταυτοποίηση υφιστάµενων πηγών πληροφοριών για τις
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος. Το αν η
έρευνα αυτή αποδειχθεί επιτυχής εξαρτάται από το συγκεκριµένο υπόψη σχέδιο ή
πρόγραµµα και από τα συστήµατα παρακολούθησης που υφίστανται για τους υπόψη
περιβαλλοντικούς παράγοντες. ∆ύο κύριες πηγές περιβαλλοντικών πληροφοριών που
µπορεί να είναι χρήσιµες για την παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων παρουσιάζονται στην ακόλουθη ενότητα.
a) ∆εδοµένα σε επίπεδα έργων
Η πρώτη πηγή δεδοµένων περιέχει περιβαλλοντικά δεδοµένα για τα έργα για τα οποία
το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο. Περιβαλλοντικά δεδοµένα σε επίπεδο έργου
παράγονται και συλλέγονται σε διάφορα στάδια της πραγµάτωσης του έργου. Κατά
τη διάρκεια της φάσης αδειοδότησης ενός έργου, πληροφορίες σχετικά µε τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις του στο περιβάλλον συλλέγονται για τους σκοπούς του έργου
ΕΠΕ (αν και τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται σε µια διαδικασία ΕΠΕ είναι και
προγνωστικά, είναι συνήθως πιο λεπτοµερή από εκείνα που χρησιµοποιούνται σε
επίπεδο σχεδιασµού) ή άλλες διαδικασίες αδειοδότησης. Κατά τη διάρκεια της
κατασκευαστικής και λειτουργικής φάσεως, το έργο υπόκειται σε επιθεωρήσεις για
να διασφαλιστεί ότι τηρούνται στην πράξη οι όροι που προβλέπονται στην άδεια.
Περαιτέρω, η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί τη δηµιουργία µητρώου καταγραφής εκποµπών
ρύπων που καλύπτει εκποµπές από ένα µεγάλο αριθµό βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.
25

∆εδοµένα σε επίπεδο έργου στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτουν παράγοντες
πίεσης όπως εκποµπές καθώς και, σε έναν ορισµένο βαθµό, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να βοηθήσουν στη σύγκριση της πρόβλεψης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων στο
επίπεδο σχεδιασµού µε τις πραγµατικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την
εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος.
Συνήθως πληροφορίες σε επίπεδο έργου συλλέγονται από αρχές διαφορετικές από
εκείνες που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης σχεδίων και προγραµµάτων. Πρέπει
συνεπώς να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα τίθενται στη διάθεση της αρχής
παρακολούθησης εάν το σύστηµα παρακολούθησης εξαρτάται από σχετικά µε έργο
δεδοµένα. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη ότι, πληροφορίες σε επίπεδο έργου
επικεντρώνονται κυρίως σε µικρής κλίµακας περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ η ΣΠΕ
πραγµατοποιείται συχνά για µεγάλης κλίµακας σχέδια ή προγράµµατα. Συνεπώς, οι
πληροφορίες σε επίπεδο έργου πρέπει να υφίστανται επεξεργασία, να συνδυάζονται
και να συνοψίζονται για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση
ενός σχεδίου ή προγράµµατος.
25

Μια περιεκτική επισκόπηση της νοµοθεσία ΕΚ που απαιτεί τη συλλογή σχετικών µε έργα
περιβαλλοντικών δεδοµένων υπάρχει στην τελική έκθεση για το IMPEL.
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β) Γενική περιβαλλοντική παρακολούθηση
Η δεύτερη και ευρείας εκτάσεως πηγή περιβαλλοντικών πληροφοριών συνίσταται
από συστήµατα γενικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένων
στατιστικών που παρέχουν περιβαλλοντικά δεδοµένα χωρίς αυτά να σχετίζονται
ειδικά µε σχέδια, προγράµµατα ή έργα. Αν και τα δεδοµένα αυτά δείχνουν αλλαγές
στο περιβάλλον και εποµένως περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέπουν την εξαγωγή
περιορισµένων µόνο συµπερασµάτων ως προς τις επιπτώσεις που προκύπτουν από
την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος (καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί ο δεσµός
αιτίου-αποτελέσµατος). Ωστόσο, τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
να βρεθεί αν επιτεύχθηκαν περιβαλλοντικά αντικείµενα και στόχοι που
περιλαµβάνονται σε ένα σχέδιο ή πρόγραµµα. Μπορούν επίσης να δώσουν µια
ένδειξη ως προς την αποδοτικότητα των αναληφθέντων ή προβλεπόµενων µέτρων για
την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Τέτοιες πηγές σχηµάτων γενικότερης
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, στατιστικών και ερευνών µπορούν να βρεθούν σε
όλα τα κράτη µέλη και απαιτούνται επίσης, σε ένα µεγάλο βαθµό, από την νοµοθεσία
ΕΚ (π.χ. παρακολούθηση σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 8 της οδηγίας πλαίσιο για τα
ύδατα 2000/60/ΕΚ ή της οδηγίας για το όζον στον αέρα του περιβάλλοντος
2002/3/ΕΚ).26
•
•

•

•

Πηγές περιβαλλοντικών πληροφοριών µπορούν να βρεθούν σε επίπεδο έργου
(π.χ. πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε διαδικασίες ΕΠΕ ή µητρώα
εκποµπών που τηρούνται βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ).
Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες σε επίπεδο έργου αφορούν παράγοντες
πίεσης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πληροφορίες σε επίπεδο έργου
χρειάζεται να συνδυάζονται και να συνοψίζονται όταν χρησιµοποιούνται σε
επίπεδο σχεδιασµού.
Συστήµατα γενικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης παρέχουν
περιβαλλοντικά δεδοµένα που ανιχνεύουν αλλαγές στο περιβάλλον. Τα
δεδοµένα αυτά βοηθούν στην επαλήθευση της επίτευξης των περιβαλλοντικών
αντικειµένων και στόχων, επιτρέπουν όµως την σε περιορισµένο µόνο βαθµό
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την απόδοση των αλλαγών στο
περιβάλλον στην εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος.
Η νοµοθεσία ΕΚ περιέχει διάφορες διατάξεις που απαιτούν τη συλλογή
περιβαλλοντικών δεδοµένων, οι οποίες µπορεί να είναι χρήσιµες για τους
σκοπούς του άρθρου 10.

Πλήρωση των κενών
Το τέταρτο βήµα είναι η πλήρωση των κενών που ανευρίσκονται κατά τη σύγκριση
των υφιστάµενων πηγών πληροφοριών µε τις ανάγκες που απορρέουν από το άρθρο
10 για το συγκεκριµένο σχέδιο ή πρόγραµµα. Σε µερικές περιπτώσεις, οι πληροφορίες
µπορεί να είναι επαρκείς για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10, µπορεί
όµως να χρειάζεται να προβλεφθεί µια συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρχών που συλλέγουν τις πληροφορίες και της αρχής που είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση. Σε άλλες περιπτώσεις, τα υφιστάµενα συστήµατα παρακολούθησης
µπορεί να πρέπει να διευρυνθούν περιλαµβάνοντας πρόσθετες πτυχές ή σηµεία
µέτρησης. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι η παρακολούθηση σύµφωνα µε το άρθρο
26

A more detailed overview of relevant EC legislation is given in the final report of the IMPEL
project
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10 έχει έναν οριοθετηµένο σκοπό, δηλ. τον εντοπισµό ελλείψεων στην εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι µια αυτόνοµη επιστηµονική εργασία.
Αυτό πρέπει να το έχουµε πάντοτε στο µυαλό όταν εξετάζουµε τη διεύρυνση
υφιστάµενων συστηµάτων παρακολούθησης ή την εγκατάσταση νέων.
∆ιαδικαστική ένταξη της παρακολούθησης στο σύστηµα σχεδιασµού
Το πέµπτο βήµα είναι η ενσωµάτωση της παρακολούθησης στο σύστηµα σχεδιασµού.
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η παρακολούθηση δεν χρειάζεται να είναι ένα ξεχωριστό
βήµα στη διαδικασία σχεδιασµού και µπορεί να είναι µέρος του κανονικού
συστήµατος σχεδιασµού. Ένα καλό σηµείο στη διοικητική διεργασία για την
ενσωµάτωση της παρακολούθησης που απαιτείται από την οδηγία ΣΠΕ φαίνεται να
είναι η τακτική αναθεώρηση ενός υφιστάµενου σχεδίου ή προγράµµατος. Εάν δεν
υφίσταται µια τέτοια τακτική αναθεώρηση, θα πρέπει να καθορίζονται ο χρόνος και η
συχνότητα παρακολούθησης των επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράµµατος, είτε
βάσει ενός γενικού κανόνα είτε στα πλαίσια κάθε επιµέρους περιβαλλοντικής
µελέτης.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνονται ορισµένες διαδικαστικές ρυθµίσεις για να
διασφαλίζεται ότι το σύστηµα παρακολούθησης λειτουργεί αποτελεσµατικά. Πρέπει
να αποφασίζεται ποια αρχή (ή άλλο όργανο) είναι υπεύθυνη για τις διάφορες εργασίες
παρακολούθησης,
συµπεριλαµβανοµένης
της
συλλογής
περιβαλλοντικών
πληροφοριών, της επεξεργασίας των περιβαλλοντικών πληροφοριών και της
αξιολόγησής τους. Περαιτέρω, είναι σηµαντικό οι σχετικές πληροφορίες να
παρέχονται στη σχετική αρχή σε κατάλληλη µορφή (π.χ. τα περιβαλλοντικά δεδοµένα
θα πρέπει να επεξηγούνται και να περιλαµβάνονται σε ένα κατανοητό κείµενο όταν
παρουσιάζονται στον φορέα λήψης αποφάσεων).
Όταν θεσπίζονται ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, θα πρέπει να τηρείται κατά νου
ότι η παρακολούθηση δεν τελειώνει µε τη συλλογή των περιβαλλοντικών
πληροφοριών αλλά περιλαµβάνει και την αξιολόγησή τους.
•
•
•

Η παρακολούθηση µπορεί να ενσωµατωθεί στο σύστηµα σχεδιασµού
Για µια αποτελεσµατική παρακολούθηση απαιτείται καθορισµός της ή των
υπεύθυνων αρχών και του χρόνου και συχνότητας των µέτρων παρακολούθησης.
Στις ρυθµίσεις για την παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαµβάνεται και η
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Επανορθωτική δράση
Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω της παρακολούθησης
µπορούν να βοηθήσουν όταν εξετάζεται η ανάληψη κατάλληλης επανορθωτικής
δράσης στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας. Το άρθρο 10, ωστόσο, δεν θεσπίζει
υποχρέωση ανάληψης επανορθωτικής δράσης. Συνεπώς, στο ακολουθούν κείµενο,
περιέχονται µόνον ορισµένες γενικές σκέψεις για την επανορθωτική δράση.
Μπορεί να είναι χρήσιµο να προσδιοριστούν τα κριτήρια που παρέχουν έναυσµα για
εξέταση ανάληψης επανορθωτικής δράσης. Η υφιστάµενη νοµοθεσία σε µερικά
κράτη µέλη περιέχει ήδη γενικές διατάξεις που απαιτούν την αναθεώρηση του
σχεδίου, αν αυτό είναι δυνατόν, για να διασφαλίζεται η επιδιωκόµενη ανάπτυξη (π.χ.
για να διασφαλίζεται µια ισόρροπη αστική ανάπτυξη).
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Επανορθωτική δράση µπορεί να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα. Στο επίπεδο
σχεδιασµού, η απόφαση για την έγκριση του σχεδίου ή προγράµµατος µπορεί να
ανατραπεί και να υιοθετηθεί ένα νέο σχέδιο ή πρόγραµµα ή να τροποποιηθεί το
υφιστάµενο σχέδιο ή πρόγραµµα. Εάν το νοµικό σύστηµα του κράτους µέλους το
επιτρέπει, µπορεί να αναληφθεί επανορθωτική δράση και σε επίπεδο εφαρµογής.
Αυτό µπορεί ειδικότερα να σηµαίνει ότι οι δηλώσεις εκείνες για το σχέδιο ή
πρόγραµµα που αποδείχθηκαν εσφαλµένες ή που βασίστηκαν σε εσφαλµένες
υποθέσεις δεν λαµβάνονται πλέον υπόψη ως πλαίσιο για την παροχή άδειας σε
µεµονωµένα έργα.
Η επανορθωτική δράση σε επίπεδο σχεδιασµού µπορεί επίσης να συνδυαστεί µε
σχετική παρόµοια δράση και σε επίπεδο εφαρµογής. Αυτό σηµαίνει ότι το σχέδιο ή
πρόγραµµα τροποποιείται βάσει των νέων πληροφοριών για τις επιπτώσεις του στο
περιβάλλον. Για την αποφυγή εξελίξεων που µπορεί να συµβούν ενώ το (παλιό)
σχέδιο ή πρόγραµµα είναι ακόµη σε ισχύ και που µπορεί να δράσουν παρεµβατικά
στην προβλεπόµενη τροποποίηση του σχεδίου ή προγράµµατος, θα µπορούσε να
ανασταλούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ή οι αποφάσεις για έργα θα
µπορούσαν να λαµβάνονται χωρίς αναφορά στο σχέδιο ή πρόγραµµα εφόσον αυτό
επιτρέπεται από το αντίστοιχο εθνικό νοµικό σύστηµα.
•
•

Μπορεί να είναι χρήσιµο να καθοριστούν κριτήρια που θα δίνουν το έναυσµα
για έναρξη εξέτασης επανορθωτικής δράσης.
Επανορθωτική δράση µπορεί να αναλαµβάνεται σε επίπεδο σχεδιασµού και σε
επίπεδο εφαρµογής.
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