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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 129 της 25.4.1997, σ. 14 και ΕΕ C 83 της 25.3.1999, σ. 13.
2 ΕΕ C 287 της 22.9.1997, σ. 101.
3 ΕΕ C 64 της 27.2.1998, σ. 63 και ΕΕ C 374 της 23.12.1999, σ. 9.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1998 (ΕΕ C 341 της 9.11.1998,

σ. 18).  Κοινή θέση του Συµβουλίου της ............... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .......... (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του

περιβάλλοντος συµβάλλει, µεταξύ άλλων, στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση

της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και

ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και πρέπει να βασίζεται στην αρχή της

προφύλαξης· το άρθρο 6 της συνθήκης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής

προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων,

ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

(2) Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης σχετικά µε το περιβάλλον : Στόχος η αειφορία - Πρόγραµµα

πολιτικής και δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο

ανάπτυξη 1, το οποίο συµπληρώνεται µε την απόφαση αριθ. 2179/98/ΕΚ 2 περί

αναθεωρήσεώς του, επιβεβαιώνει τη σηµασία της εκτίµησης των πιθανών περιβαλλοντικών

επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων.

(3) Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σηµαντικό µέσο για την ενσωµάτωση

περιβαλλοντικών διαστάσεων στην προετοιµασία και έγκριση ορισµένων σχεδίων και

προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα κράτη

µέλη, διότι εξασφαλίζει ότι οι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή

των σχεδίων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνησή τους και πριν από

την έγκρισή τους.

                                                
1 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.
2 ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
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(4) Η έγκριση διαδικασιών εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο του

σχεδιασµού και του προγραµµατισµού θα πρέπει να αποβεί επωφελής για τις επιχειρήσεις

παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους µε το να

συµπεριληφθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων· η εκτίµηση µιας ευρύτερης δέσµης παραγόντων κατά τη λήψη αποφάσεων θα

πρέπει να συµβάλει σε πιο βιώσιµες και πιο αποτελεσµατικές λύσεις.

(5) Τα διάφορα συστήµατα εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λειτουργούν στα κράτη

µέλη θα πρέπει να περιέχουν κοινές διαδικαστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες

προκειµένου να συµβάλλουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

(6) Τα συστήµατα που λειτουργούν στην Κοινότητα για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή επαρκών

διασυνοριακών διαβουλεύσεων σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος,

το οποίο εκπονείται σε ένα κράτος µέλος, ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον άλλου κράτους µέλους.

(7) Απαιτείται, εποµένως, να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να καθορισθεί

ένα στοιχειώδες πλαίσιο εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το οποίο θα θέτει τις

γενικές αρχές του συστήµατος εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ οι  λεπτοµέρειες

θα επαφίενται στα κράτη µέλη, ενόψει της αρχής της επικουρικότητας· η δράση της

Κοινότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της

συνθήκης.
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(8) Η παρούσα οδηγία είναι διαδικαστικής φύσεως και οι απαιτήσεις της θα πρέπει είτε να

ενταχθούν σε υφιστάµενες διαδικασίες στα κράτη µέλη είτε να ενσωµατωθούν σε διαδικασίες

που θεσπίζονται συγκεκριµένα για το σκοπό αυτό· προκειµένου να αποφεύγονται οι

αλληλεπικαλύψεις εκτιµήσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους,

ενδεχοµένως, το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις θα πραγµατοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός

ιεραρχηµένου συνόλου σχεδίων και προγραµµάτων.

(9) Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που εκπονούνται σε ορισµένους βασικούς τοµείς και που

καθορίζουν το πλαίσιο µελλοντικών αδειών έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι

και ΙΙ της οδηγίας  85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίµηση των

επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 1, καθώς και όλα τα

σχέδια και προγράµµατα για τα οποία απαιτείται εκτίµηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και

της άγριας πανίδας και χλωρίδας 2 ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

και θα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται σε συστηµατική εκτίµηση περιβαλλοντικών

επιπτώσεων· όταν καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο ή επιφέρουν

ήσσονες τροποποιήσεις στα προαναφερόµενα σχέδια ή προγράµµατα, θα πρέπει να

υποβάλλονται σε εκτίµηση µόνον εφόσον τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(10) Άλλα σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων

ενδέχεται να µην έχουν πάντοτε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να

υποβάλλονται σε εκτίµηση µόνον όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν

τέτοιες επιπτώσεις.

                                                
1 ΕΕ 175 της 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73

της 14.3.1997, σ. 5).
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.  Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
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(11) Όταν τα κράτη µέλη λαµβάνουν τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα

σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(12) Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία λόγω των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

(13) Όταν απαιτείται εκτίµηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εκπονείται

περιβαλλοντική µελέτη η οποία θα περιέχει κατάλληλες πληροφορίες, όπως ορίζεται από την

παρούσα οδηγία, και η οποία θα εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί τις ενδεχόµενες

σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή

προγράµµατος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβάνοντας υπόψη τους

στόχους και την γεωγραφική εµβέλεια του σχεδίου ή του προγράµµατος· τα κράτη µέλη θα

πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν µέτρα που λαµβάνουν σχετικά µε την

ποιότητα των περιβαλλοντικών µελετών.

(14) Προκειµένου να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να

εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για την εκτίµηση είναι αναλυτικές και

αξιόπιστες, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαβουλεύσεις µε τις αρχές που έχουν οικείες

περιβαλλοντικές αρµοδιότητες και το κοινό κατά τη διαδικασία εκτίµησης των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων, καθώς και κατάλληλο χρονικό

πλαίσιο που θα επιτρέπει εύλογα χρονικά περιθώρια για τις διαβουλεύσεις,

περιλαµβανοµένης της έκφρασης γνώµης.

(15) Σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο εκπονείται σε ένα

κράτος µέλος, ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλων κρατών

µελών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη προβαίνουν σε

διαβουλεύσεις και ότι ενηµερώνονται οι οικείες αρχές και το κοινό και τους δίνεται η

δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους.
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(16) Η περιβαλλοντική έκθεση και οι γνώµες που διατυπώνονται από τις οικείες αρχές και το

κοινό, καθώς και τα αποτελέσµατα ενδεχόµενων διασυνοριακών διαβουλεύσεων, θα πρέπει

να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή προγράµµατος και πριν από την

έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.

(17) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα,

ενηµερώνονται οι οικείες αρχές και το κοινό και τίθενται στη διάθεσή τους τα σχετικά

πληροφοριακά στοιχεία.

(18) Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει

ταυτοχρόνως από την παρούσα οδηγία και από άλλες σχετικές διατάξεις της κοινοτικής

νοµοθεσίας, όπως η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979 περί της

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 1, η οδηγία  92/43/ΕΟΚ [ή η οδηγία ../../ΕΚ για τη θέσπιση

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων *], προκειµένου να

αποφευχθεί η επανάληψη της εκτίµησης, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν

συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής

νοµοθεσίας.

(19) Η πρώτη έκθεση για την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας θα

πρέπει να συνταχθεί από την Επιτροπή πέντε έτη µετά από την έναρξη ισχύος της και εν

συνεχεία ανά επταετία· προκειµένου να ενσωµατωθούν καλύτερα οι απαιτήσεις

περιβαλλοντικής προστασίας και λαµβανοµένης υπόψη της κτηθείσας πείρας, η πρώτη

έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας

οδηγίας, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της σε άλλα

πεδία/τοµείς και σε άλλους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων,

                                                
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.  Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

97/49/ΕΚ (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9).
* θα προστεθεί σε περίπτωση που θεσπιστεί πριν από την παρούσα οδηγία.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Στόχοι

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.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

(α) ως "σχέδια και προγράµµατα" νοούνται τα σχέδια και προγράµµατα, καθώς και οι

τροποποιήσεις τους :

- που εκπονούνται και/ή 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,
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(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,

(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,

(δ) ως "κοινό" νοούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και οι ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες τους.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9,

για σχέδια και προγράµµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 ως 4, και τα οποία ενδέχεται να

έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών

επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα :

(α) 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
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(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. 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 µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον.

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.

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, λαµβάνοντας υπόψη σε κάθε

περίπτωση τα κατάλληλα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ.

6. Κατά την εξέταση της κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων

σχεδίων και προγραµµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 5, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές

που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

7. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα συµπεράσµατά τους σύµφωνα µε την παράγραφο 5 είναι

διαθέσιµα για το κοινό.
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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,

- σχέδια και προγράµµατα που υπάγονται στην περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999, περί

γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία 1 ή στις περιόδους προγραµµατισµού 2000-

2006 και 2000-2007 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/99 του Συµβουλίου της

17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό

Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση

ορισµένων κανονισµών 2.

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις

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.

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.

                                                
1 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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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.

Άρθρο 5

Περιβαλλοντική µελέτη

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. Οι πληροφορίες που

πρέπει να παρέχονται γι' αυτό το σκοπό περιέχονται στο Παράρτηµα Ι.

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.

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.

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.
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Άρθρο 6

∆ιαβουλεύσεις

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.

2. Στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στο κοινό που αναφέρεται στην

παράγραφο 4 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.

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.

4. Τα κράτη µέλη ορίζουν το κοινό για τους σκοπούς της παραγράφου 2, συµπεριλαµβανοµένων

των αρµόδιων µη κυβερνητικών οργανισµών, όπως των οργανισµών που προωθούν την προστασία

του περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών.

5. Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις

αρχές και το κοινό.
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Άρθρο 7

∆ιασυνοριακές διαβουλεύσεις

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.

2. Το κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλεται αντίγραφο προκαταρκτικού σχεδίου ή

προγράµµατος και περιβαλλοντική µελέτη, 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.

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.
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Άρθρο 8

Λήψη αποφάσεων

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.

Άρθρο 9

Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση

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, και

(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 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. 
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2. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1

ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Σχέση µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία

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.

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.

Άρθρο 11

Ενηµέρωση, εκθέσεις και επανεξέταση

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε την κτηθείσα πείρα

από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν µέτρα που λαµβάνουν όσον αφορά την

ποιότητα των περιβαλλοντικών µελετών.

3. Πριν από τις ..................... * η Επιτροπή υποβάλλει µια πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας.

Προκειµένου να ενσωµατωθούν καλύτερα απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε

το άρθρο 6 της Συνθήκης, και λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που θα έχει αποκτηθεί από την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη, η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται, ενδεχοµένως,

από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα εξετάσει

τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ώστε να καλύψει και άλλα

πεδία/τοµείς καθώς και άλλους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων.

Μια νέα έκθεση αξιολόγησης ακολουθεί ανά επταετία.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των

κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1260/99 και αριθ. 1257/99 πολύ πριν από τη λήξη των περιόδων

προγραµµατισµού που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισµούς.

Άρθρο 12

Εφαρµογή της οδηγίας

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από                **.  Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

                                                
* Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον για τα σχέδια

και προγράµµατα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι µεταγενέστερη της

αναφερόµενης στην παράγραφο 1 ηµεροµηνίας.

4. Πριν από την .......................*, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, επί πλέον των

µέτρων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, χωριστές πληροφορίες για τους τύπους

σχεδίων και προγραµµάτων τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρόκειται να υποβληθούν σε

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θέτει στη

διάθεση των κρατών µελών τις πληροφορίες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές ενηµερώνονται σε

τακτική βάση.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, µε την

επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3, είναι οι εξής :

(α) η περιγραφή σε γενικές γραµµές του περιεχοµένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή

προγράµµατος και της σχέσης µε άλλα σχετικά σχέδια και προγράµµατα,

(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,

(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,

(στ) οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις * στο περιβάλλον,

                                                
* 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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(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,

(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,

(θ) η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίον θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η εφαρµογή

του σχεδίου ή προγράµµατος,

(ι) µια µη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεµάτων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεχόµενης σηµασίας των επιπτώσεων τα οποία

αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5

1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και προγραµµάτων, ιδίως όσον αφορά :

− 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,

− τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα επηρεάζει άλλα σχέδια και προγράµµατα,

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο,

− τη σηµασία του σχεδίου ή προγράµµατος για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών

ζητηµάτων, κυρίως µε σκοπό την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης,

− τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται 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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2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, ιδίως όσον

αφορά :

− την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων,

− τον 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.

________________________
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έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
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προγραµµάτων
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 3 Απριλίου 1997, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων

σχεδίων και προγραµµάτων, βασιζόµενης στο άρθρο 130Σ παρ. 1 [νυν άρθρο 175

παρ. 1] της Συνθήκης. 1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 20 Οκτωβρίου 1998. 2  Η

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της για την πρόταση στις

29 Μαΐου 1997 3 ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις

20 Νοεµβρίου 1997 4.

3. Συνεπεία των γνωµών αυτών, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση στο

Συµβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου 1999 5. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη

της για την τροποποιηµένη πρόταση στις 24 Σεπτεµβρίου 1999. 6

4. Στις 30 Μαρτίου 2000 το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης [πρώην άρθρο 189β)].

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της οδηγίας είναι η πρόβλεψη της διεξαγωγής περιβαλλοντικής αξιολόγησης και

συνυπολογισµού των αποτελεσµάτων της κατά την προετοιµασία και πριν από την έγκριση

ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που είναι δυνατόν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον. Αποσκοπεί να αποτελέσει συµπλήρωµα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης

των σχεδίων βάσει της οδηγίας "ΕΠΕ" 7 η οποία διεξάγεται σε µεταγενέστερο στάδιο της

διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

                                                
1 ΕΕ C 129, 25.04.1997, σ. 14.
2 ΕΕ C 341, 09.11.1998, σ. 18.
3 ΕΕ C 287, 22.09.1997, σ. 101.
4 ΕΕ C   64, 27.02.1998, σ. 63.
5 ΕΕ C   83, 25.03.1999, σ. 13.
6 ΕΕ C 374, 23.12.1999, σ. 9.
7 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων του δηµόσιου

και ιδιωτικού τοµέα στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΚ.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1

Η οδηγία, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, κρίθηκε ότι θέτει σηµαντικές δυσκολίες
κυρίως λόγω των πολύ διαφορετικών συστηµάτων και διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη
µέλη όσον αφορά τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό. Ειδικότερα, ορισµένα στοιχεία της
πρότασης και, κυρίως, το πεδίο εφαρµογής της, κρίθηκε ότι θα πρέπει να
επαναπροσδιορισθούν προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα εφαρµογής.
Το Συµβούλιο θέλησε, ως εκ τούτου, να εισαγάγει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη νοµική
ασφάλεια επαναπροσδιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών. Η υποχρέωση διεξαγωγής της αξιολόγησης έχει σχέση, ιδίως, µε απαιτήσεις
που υφίστανται στην κοινοτική νοµοθεσία ενώ τα κράτη µέλη θα πρέπει να εκτιµούν την
ανάγκη αξιολόγησης βάσει συµφωνηθέντων κριτηρίων εάν δεν υπάρχει τέτοια ρητή σχέση. Η
προσέγγιση αυτή και συγκεκριµένα η διάκριση µεταξύ υποχρεωτικής αξιολόγησης και
αξιολόγησης που αποφασίζουν τα κράτη µέλη είναι παρόµοια µε αυτή που ακολουθήθηκε για
την οδηγία "ΕΠΕ". Η ανανεωµένη έµφαση στην έννοια της ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών
εκτιµήσεων κατά τον ορισµό και την εφαρµογή άλλων δραστηριοτήτων καθώς και η
αναγνώριση των αρχών της Σύµβασης του Aarhus για την πρόσβαση στην πληροφόρηση και
τη δηµόσια συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων, απετέλεσαν επίσης στοιχεία στα οποία
βασίσθηκαν οι πιο πρόσφατες εργασίες του Συµβουλίου την πρόταση.
Ως αποτέλεσµα της προαναφερόµενης αναθεωρηµένης προσέγγισης, το κείµενο της
πρότασης επανασυντάχθηκε και επαναδιαµορφώθηκε σε µεγάλο βαθµό.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Συµβούλιο ακολούθησε, εν µέρει ή στο πνεύµα τους, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που δέχθηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της καθώς και στοιχεία
τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο αλλά δεν αποδέχθηκε η Επιτροπή (πληρέστερο
και λεπτοµερή κατάλογο των τοµέων στους οποίους θα εφαρµόζεται η οδηγία - πρβ.
τροπολογία 18, ρητή πρόβλεψη πληροφόρησης και διαβούλευσης µε τις αρχές και το κοινό
στα κράτη µέλη που είναι δυνατόν να θιγούν από σχέδιο ή πρόγραµµα που προετοιµάζεται σε
άλλο κράτος µέλος - πρβ. τροπολογία 28, και εισαγωγή αναφοράς στις απαιτήσεις ελέγχου
στην περιβαλλοντική δήλωση - πρβ. τροπολογία 33). Η προαναφερόµενη επαναδιαµόρφωση
και επανασύνταξη του κειµένου σηµαίνει ότι οι τροπολογίες σε ελάχιστες περιπτώσεις
µπορούσαν να εισαχθούν αυτούσιες αλλά τοποθετήθηκαν σε διάφορα σηµεία του κειµένου
παρά στην αρχική πρόταση.

                                                
1 Η αρίθµηση των αιτιολογικών παραγράφων, των άρθρων και των παραρτηµάτων ακολουθεί

εκείνη της κοινής θέσης.
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Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προοίµιο

Οι αλλαγές στο προοίµιο αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στα άρθρα.

Άρθρο 1 - Στόχοι

Το Συµβούλιο ορίζει ως σηµαντικό στόχο την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών εκτιµήσεων
κατά την προετοιµασία και την έγκριση σχεδίων και προγραµµάτων και αναφέρεται στην
αειφόρο ανάπτυξη όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο.

Σύµφωνα µε το πρότυπο "ΕΠΕ", το Συµβούλιο συµφώνησε να περιορίσει το πεδίο εφαρµογής
σε σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 2 - Ορισµοί

Το άρθρο απλουστεύθηκε ώστε να περιλαµβάνει µόνον ορισµούς και προκειµένου να
επιτευχθεί σαφέστερος διαχωρισµός µεταξύ ορισµών και πεδίου εφαρµογής απ'ότι στην
πρόταση της Επιτροπής.
Ο ορισµός των "σχεδίων και προγραµµάτων" τροποποιήθηκε µε τη διευκρίνιση ότι
καλύπτονται µόνον σχέδια και προγράµµατα τα οποία προβλέπονται από νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και τα οποία έχει προετοιµάσει και/ή εγκρίνει αρχή ή
προετοιµάσει αρχή ενόψει νοµοθετικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες
διαδικασίες και ρυθµίσεις των κρατών µελών.
Ο ορισµός της "αρµόδιας αρχής" ο οποίος κρίθηκε ότι θα µπορούσε να λαµβάνει
διαφορετικές έννοιες ανάλογα µε τις ιδιαίτερες και διαφορετικές περιστάσεις σε κάθε κράτος
µέλος, απαλείφθηκε.
Τέλος, εισήχθη γενικός ορισµός του "κοινού", βάσει εκείνου που περιέχεται στη Σύµβαση της
Aarhus.

Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρµογής

Το άρθρο αυτό είναι παντελώς νέο και αντικατοπτρίζει την διαφορετική προσέγγιση που
αποφάσισε το Συµβούλιο. Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιήθηκε βάσει της γνώµης του
Κοινοβουλίου όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα τα οποία καθορίζουν ένα πλαίσιο για την
παροχή αδειών εκτέλεσης έργων και το Συµβούλιο συµφώνησε και ενίσχυσε την προσέγγιση
αυτή. Το άρθρο διατυπώνει την αρχή ότι θα πρέπει να διεξάγεται σε κάθε περίπτωση
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων τα οποία
ενδέχεται, να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα σχέδια και προγράµµατα
αυτά προσδιορίζονται ως εκείνα που καθορίζουν ένα πλαίσιο για την παροχή αδειών
εκτέλεσης έργων που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας "ΕΠΕ", για
αποκλειστικό κατάλογο τοµέων ή τα οποία επηρεάζουν προστατευόµενες περιοχές βάσει της
Οδηγίας "Οικότοποι".

Για άλλα σχέδια και προγράµµατα τα οποία καθορίζουν ένα πλαίσιο για την παροχή αδειών
εκτέλεσης έργων, τα κράτη µέλη καθορίζουν εάν ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια τα οποία απαριθµούνται στο
νέο Παράρτηµα ΙΙ. Η ίδια αυτή διαδικασία εφαρµόζεται για σχέδια και προγράµµατα που
καθαρίζουν τη χρήση σε µικρές ζώνες τοπικά ή για µικρές τροποποιήσεις σχεδίων και
προγραµµάτων όπως προεβλέπετο ήδη αρχικά από το άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4 της
πρότασης της Επιτροπής.
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Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση διαβούλευσης µε τις ενδιαφερόµενες αρχές. ∆ιάταξη για
την ενηµέρωση του κοινού µεταφέρθηκε από το άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής.
Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα ιδιαίτερου χαρακτήρα (για σκοπούς εθνικής άµυνας ή
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, χρηµατοδοτικά ή δηµοσιονοµικά σχέδια και
προγράµµατα) εξαιρούνται καθώς επίσης και σχέδια και προγράµµατα που εµπίπτουν στην
περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006/2007 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (πρβ. σχετικά, την
ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 12 καθώς και τις παρατηρήσεις για το
άρθρο 11).

Άρθρο 4 - Γενικές υποχρεώσεις

Το άρθρο αυτό προκύπτει από τη συγχώνευση των άρθρων 3 και 4 της πρότασης της
Επιτροπής. Προστέθηκε διάταξη για την αποφυγή αλληλεπικάλυψης των εργασιών σε
περιπτώσεις σχεδίων και προγραµµάτων που αποτελούν µέρος ιεραρχίας και η εκτίµηση
διεξάγεται σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας.

Άρθρο 5 - Περιβαλλοντική µελέτη

Το άρθρο αυτό επαναδιατυπώθηκε κρατώντας τις βασικές απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης
της εκτίµησης κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων ενώ λεπτοµερέστερη περιγραφή του
περιεχοµένου της µελέτης συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων στοιχείων περιέχεται στο
Παράρτηµα Ι.

Άρθρο 6 - ∆ιαβουλεύσεις

Το Συµβούλιο θέλησε να προσδιορίσει ευθυγραµµιζόµενο µε τη Σύµβαση του Aarhus, ότι,
στο κοινό του οποίου ζητείται η γνώµη, περιλαµβάνονται και σηµαντικές µη κυβερνητικές
οργανώσεις, όπως αυτές που προάγουν την περιβαλλοντική προστασία, και άλλες.

Άρθρο 9 - Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση

Ευθυγραµµιζόµενο µε τις αλλαγές που εισήχθησαν στο άρθρο 5, το άρθρο αυτό προβλέπει
την παροχή πληροφοριών σχετικά µε κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Προστέθηκε επίσης
αναφορά στο στοιχείο της "ενσωµάτωσης".

Άρθρο 10 - Σχέση µε την κοινοτική νοµοθεσία

Το Συµβούλιο συµφώνησε, µε εξορθολογιστικά κριτήρια, ότι θα µπορούσαν να προβλέπονται
συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες όταν η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης απορρέει
ταυτόχρονα από διαφορετικές πράξεις νοµοθεσίας.

Άρθρο 11 - Ενηµέρωση, έκθεση και αναθεώρηση

Η ρήτρα αναθεώρησης κατέστη σαφέστερη ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης του
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας σε άλλους τοµείς/πεδία και άλλους τύπους σχεδίων και
προγραµµάτων.

Εξάλλου, προκειµένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε ασάφεια προκύπτουσα από την εξαίρεση
των σχεδίων και προγραµµάτων που σχετίζονται µε τους κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων για την περίοδο 2000-2006/2007, η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει έκθεση όσον
αφορά τη σχέση µεταξύ της οδηγίας αυτής και των κανονισµών εκείνων εγκαίρως πριν από
την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού.
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Άρθρο 12 - Εφαρµογή

Το Συµβούλιο συµφώνησε για τριετή περίοδο εφαρµογής της οδηγίας δεδοµένου του
διαδικαστικά σύνθετου χαρακτήρα της.
Παράρτηµα Ι - Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - έκθεση

Το Παράρτηµα αυτό κατέστη πιο συγκεκριµένο και, συγχρόνως, πληρέστερο.

Παράρτηµα ΙΙ - Κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεχόµενης σηµασίας των επιπτώσεων στο
περιβάλλον

Το Παράρτηµα αυτό είναι νέο και βασίζεται, εν µέρει, στο αντίστοιχο παράρτηµα της
Οδηγίας ΕΠΕ.

________________________



EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 07.04.2000
SEK(2000) 568τελικό

1996/0304 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Βάσει του άρθρου 251παράγραφος 2 της συνθήκης EΚ
όσον αφορά την κοινή θέση του Συµβουλίου επί της τροποποιηµένης πρότασης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εκτίµηση των επιπτώσεων

ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Βάσει του άρθρου 251παράγραφος 2 της συνθήκης EΚ
όσον αφορά την κοινή θέση του Συµβουλίου επί της τροποποιηµένης πρότασης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εκτίµηση των επιπτώσεων

ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η πρόταση (COM(1996)511τελικό – 1996/0304 (SYN)της 4ης ∆εκεµβρίου 1996,
ΕΕ C 129της 25ης Aπριλίου 1997)διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο στις 25 Mαρτίου

1997 µε βάση την διαδικασία της συνεργασίας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 175παράγραφος 1 της συνθήκης EΚ.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 29 Mαϊου 1997
(ΕΕ C 287της 22ας Σεπτεµβρίου 1997).

Η Eπιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της στις 20 Noεµβρίου 1997 (ΕΕ C
64 της 27ης Φεβρουαρίου 1998) και επί της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής στις 15Σεπτεµβρίου 1999 (ΕΕ C 374της 23ης ∆εκεµβρίου 1999).

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την γνωµοδότησή του, σε πρώτη ανάγνωση,
στις 20 Oκτωβρίου 1998 (ΕΕ C 341της 9ης Νοεµβρίου 1998).

Έπειτα από τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 250
παράγραφος 2 της συνθήκης EΚ, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή
της (COM(1999)73τελικό, ΕΕ C 83 της 25ης Mαρτίου 1999)στις 18 Φεβρουαρίου

1999.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου εγκρίθηκε στις 30 Mαρτίου 2000.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του

περιβάλλοντος και η συµβολή στην ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών εκτιµήσεων
στον προγραµµατισµό, ενόψει της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.

Με την οδηγία θα καταστεί δυνατός ο εντοπισµός, η περιγραφή και η εκτίµηση των
πιθανών σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και

προγραµµάτων στο περιβάλλον στη φάση της προπαρασκευής και πριν από την
έγκρισή τους. Θα καταρτίζεται περιβαλλοντική έκθεση, ενώ παράλληλα θα

συµµετέχουν το κοινό και οι ενδιαφερόµενες περιβαλλοντικές αρχές και θα τους
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων. Στις περιπτώσεις σηµαντικών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα διεξάγονται διαβουλεύσεις µε το κράτος το οποίο
ενδέχεται να υποστεί τις επιπτώσεις. Θα παρέχεται στο κοινό και στις

ενδιαφερόµενες περιβαλλοντικές του αρχές η δυνατότητα να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους. Τέλος, στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων θα πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της συνολικής διαδικασίας. Έπειτα από την
έγκριση του σχεδίου ή προγράµµατος, πρέπει να ενηµερώνονται το κοινό και οι
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ενδιαφερόµενες περιβαλλοντικές αρχές καθώς και κάθε κράτος µέλος µε το οποίο
έχουν γίνει διαβουλεύσεις.

Στις βασικές συνιστώσες της µελλοντικής οδηγίας συµπεριλαµβάνονται:

– Με την κοινή θέση διαχωρίζεται το πεδίο εφαρµογής σε υποχρεωτικό και σε µη

υποχρεωτικό σκέλος. Για ορισµένες µορφές σχεδίων και προγραµµάτων από ένα
περιορισµένο κατάλογο κλάδων και σχεδίων και προγραµµάτων που έχει προσδιοριστεί

ότι επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις ζώνες του Natura-2000,θα είναι υποχρεωτική η
περιβαλλοντική εκτίµηση. Για ορισµένα άλλα σχέδια και προγράµµατα που δεν υπάγονται

στο υποχρεωτικό σκέλος, εναπόκειται στα κράτη µέλη να προσδιορίσουν εκείνα τα σχέδια
και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να

διενεργήσουν στη συνέχεια την περιβαλλοντική εκτίµηση.

– Η βασική αρχή της ενσωµάτωσης καθορίζεται ως ένας από τους αντικειµενικούς στόχους

της µελλοντικής οδηγίας και κατονοµάζεται στις αιτίες που αναφέρονται στην τελική
απόφαση (και συγκεκριµένα στο χωρίο «σχετική δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο

τρόπος µε τον οποίο οι περιβαλλοντικές θεωρήσεις ενσωµατώνονται στα σχέδια και
προγράµµατα»).

– Οι κυριότερες διατάξεις του δεύτερου πυλώνα της σύµβασης του Aarhus,αναφορικά µε
τη συµµετοχή του κράτους στην προπαρασκευή σχεδίων/προγραµµάτων που αφορούν το

περιβάλλον, ενσωµατώνονται στη µελλοντική οδηγία.

– Eνσωµατώνονται οι ρυθµίσεις που αποσαφηνίζουν τη σχέση µεταξύ της µελλοντικής

οδηγίας και των άλλων λειτουργικών µηχανισµών της Κοινότητας, στο πλαίσιο των
οποίων τίθεται το θέµα της περιβαλλοντικής εκτίµησης (όπως π.χ. η οδηγία 92/43/EΟΚ

για τους οικοτόπους ή η µελλοντική οδηγία – πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους).

– Στη µελλοντική οδηγία θεσπίζονται ρυθµίσεις µε τις οποίες αποσαφηνίζεται ότι δεν θα

απαιτείται καµία επανάληψη των αξιολογήσεων, στις περιπτώσεις της εµπλοκής των
διαφόρων επιπέδων προγραµµατισµού στην ιεραρχική ακολουθία των προγραµµάτων

(όταν π.χ. οι υπάρχουσες συναφείς πληροφορίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
την σύνταξη της περιβαλλοντικής έκθεσης).

– Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σηµαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις, µια διάταξη
προβλέπει την ενηµέρωση του κράτους µέλους που ενδέχεται να υποστεί τις επιπτώσεις

αυτές σε σηµαντικό βαθµό, καθώς και του θιγόµενου κοινού και των ενδιαφερόµενων
περιβαλλοντικών αρχών η εν λόγω διάταξη θέτει σε εφαρµογή τις θεµελιώδεις αρχές της

σύµβασης UNECE Espooσχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
διασυνοριακών σχεδίων.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή αποδέχθηκε εξ ολοκλήρου, κατ’ αρχήν ή εν µέρει, δεκαπέντε από τις
είκοσι εννέα τροπολογίες που είχαν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε

πρώτη ανάγνωση (κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι αρχικές 33 τροπολογίες
συγχωνεύτηκαν τελικά σε 29). Οι τροπολογίες αυτές ενσωµατώθηκαν στην

τροποποιηµένη πρόταση COM(1999)73τελικό της 18ης Φεβρουαρίου 1999.Όλες
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αυτές οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου
στην κοινή θέση, κατ’ αρχήν ή εν µέρει.

Tο πεδίο εφαρµογής της µελλοντικής οδηγίας αποτέλεσε και το κυριότερο θέµα των
διαπραγµατεύσεων. Στην τροποποιηµένη της πρόταση, η Επιτροπή,
ανταποκρινόµενη επίσης στο σχετικό αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
επεδίωξε την υιοθέτηση ενός µάλλον ευρύτερου πεδίου για το οποίο επιβάλλεται

υποχρεωτικά η περιβαλλοντική εκτίµηση για όλα τα αντίστοιχα σχέδια και
προγράµµατα σε απεριόριστους θεµατικούς τοµείς ή κλάδους σχεδιασµού ή

προγραµµατισµού, όταν εκπληρώνονται συγκεκριµένοι όροι. Στα κράτη µέλη δίνεται
η δυνατότητα να προσδιορίσουν αυτοδικαίως κατά πόσον η περιβαλλοντική

εκτίµηση είναι αναγκαία ή όχι, µόνο σε συνάρτηση µε τις τροποποιήσεις ήσσονος
σηµασίας και µε ορισµένα σχέδια ή προγράµµατα τοπικής κλίµακας. Το αποτέλεσµα

του επιτεύχθηκε µε την κοινή θέση είναι εντελώς διαφορετικό. Με την κοινή θέση
διαχωρίζεται σαφώς το πεδίο εφαρµογής σε υποχρεωτικό και µη υποχρεωτικό

σκέλος, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των καλυπτόµενων σχεδίων και
προγραµµάτων, σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
Επιπλέον, ο ορισµός των σχεδίων και προγραµµάτων είναι πιο περιορισµένος, επειδή
προστέθηκαν ορισµένες άλλες τυπικές απαιτήσεις, ενώ στην κοινή θέση

ενσωµατώνονται πολυάριθµες εξαιρέσεις για ορισµένες κατηγορίες σχεδίων και
προγραµµάτων, οι οποίες περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής (για περισσότερες

λεπτοµέρειες παραπέµπουµε στο σηµείο 3.2.2σχετικά µε το άρθρο 3).

Με τη συνάθροιση του στενότερου ορισµού των σχεδίων και προγραµµάτων, των
πρόσθετων εξαιρέσεων και του διαφορετικά εξισορροπηµένου πεδίου, µειώνεται σε
σηµαντικό βαθµό το πεδίο εφαρµογής, µε αποτέλεσµα ένα τέτοιο περιορισµένο

πεδίο εφαρµογής να µην εναρµονίζεται µε τις βασικές αρχές και τους στόχους της
περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης που είχαν χαραχθεί από το Συµβούλιο Κορυφής του

Κάρντιφ και που είχαν επιβεβαιωθεί από τις µεταγενέστερες συνόδους κορυφής. Η
Επιτροπή υπέβαλε κατά συνέπεια σχετική δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου

κατά τη συνεδρίαση της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, τονίζοντας ότι, λόγω των
περιορισµών που είχαν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση σε ότι αφορά το πεδίο

εφαρµογής σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής, δεν ήταν σε θέση να
υποστηρίξει την κοινή θέση (βλ. στο σηµείο 5).

3.2. Αναλυτικές παρατηρήσεις

3.2.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρότασή της και οι οποίες ενσωµατώθηκαν πλήρως, καταρχήν ή εν
µέρει, στην κοινή θέση

Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την
Επιτροπή ενσωµατώθηκαν πλήρως, καταρχήν ή εν µέρει στην κοινή θέση. Εξ αιτίας

της αναδιατύπωσης των σηµείων του αιτιολογικού και των άρθρων κατά την
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, ωστόσο, αποδείχθηκε αναγκαίο να γίνει µία

κάποια αναδιάρθρωση και αναπροσαρµογή των τροπολογιών αυτών προς τις
αντίστοιχες διατάξεις της κοινής θέσης.

Οι τροπολογίες 2 έως 4, 7, 9, 11και 14 σχετίζονται µε τις αιτιολογικές σκέψεις και
ενσωµατώνονται στα σηµεία του αιτιολογικού 1, 2, 4, 7, 14και 19. Tα σηµεία του

αιτιολογικού, εν γένει, συµβαδίζουν στενά µε το περιεχόµενο των άρθρων της κοινής
θέσης.
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Η τροπολογία 16 που διαφωτίζει τη σηµασία της συµβολής στην αειφόρο ανάπτυξη
ενσωµατώθηκε στο άρθρο 1, καθώς αποτελεί έναν από τους αντικειµενικούς

στόχους της κοινής θέσης.

Οι τροπολογίες 17 και 19 σχετίζονται µε το πεδίο εφαρµογής της κοινής θέσης, το
οποίο ενσωµατώνεται πλέον στα άρθρα 2 και 3 της κοινής θέσης.

Οι τροπολογίες 22 και 33 αφορούν το περιεχόµενο, το είδος των πληροφοριών που

πρέπει να παρέχονται και την ποιότητα των περιβαλλοντικών εκθέσεων. Τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνονται πλέον στα άρθρα 5 και 11 και στο παράρτηµα I της κοινής

θέσης.

Η τροπολογία 27 αφορά τον αναλυτικό τρόπο πραγµατοποίησης των διαβουλεύσεων

µε το κοινό και ενσωµατώνεται πλέον στο άρθρο 6 της κοινής θέσης.

Στις τροπολογίες 31 και 32 εξετάζεται το χρονοδιάγραµµα των εκθέσεων εκτίµησης

σχετικά µε την έµπρακτη εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας και µε
την ανταλλαγή των απαιτούµενων πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται

πλέον στα άρθρα 11και 12 της κοινής θέσης.

3.2.2. Αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση

Αιτιολογικές σκέψεις

Η σειρά ορισµένων αιτιολογικών σκέψεων µεταβλήθηκε, ώστε να αντικατοπτρίζει

τη σειρά των αντίστοιχων άρθρων. Ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις συγχωνεύθηκαν
και διαπιστώθηκαν νέες αιτιολογικές σκέψεις, για να αντικατοπτρίζονται στο

κείµενο οι νέες απαιτήσεις.

Άρθρο 1 (Στόχοι)

Για να λαµβάνονται υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις που διαφωτίζουν τη σηµασία της
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών θεωρήσεων στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων,
προστέθηκε η βασική αρχή της ενσωµάτωσης στους στόχους που προβλέπονται από την
µελλοντική οδηγία.

Άρθρο 2 (Ορισµοί)

Η κύρια αλλαγή του άρθρου 2 σχετίζεται µε τον ορισµό “σχεδίων και προγραµµάτων”. Στην

πρόταση της Επιτροπής συµπεριλαµβανόταν ταυτόχρονα στον ορισµό των σχεδίων και
προγραµµάτων και το αντίστοιχο πεδίο εφαρµογής τους. Στην κοινή θέση, αυτά τα δύο

στοιχεία διαχωρίστηκαν σε δύο άρθρα (το σκέλος του πεδίου εφαρµογής επεξηγείται στο
άρθρο 3). Προστέθηκαν επίσης ορισµένα επιπλέον περιοριστικά στοιχεία στον ορισµό των

σχεδίων και προγραµµάτων που έχουν σχέση µε τις τυπικές απαιτήσεις (π.χ. σχέδια και
προγράµµατα που απαιτούνται βάσει των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών

διατάξεων). Τα υπόλοιπα στοιχεία των ορισµών του άρθρου που συµπεριλαµβάνονταν στην
πρόταση της Επιτροπής εξαλείφθηκαν και τέθηκε ο ορισµός του “κοινού”, εξ αιτίας των
απαιτήσεων τροποποίησης του κειµένου.
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Άρθρο 3 (Πεδίο εφαρµογής)

Η Επιτροπή επεδίωξε µε την τροποποιηµένη πρότασή της, ανταποκρινόµενη παράλληλα στο

αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίσει ένα µάλλον ευρύ πεδίο εφαρµογής που θα
καλύπτει το σύνολο των σχεδίων και προγραµµάτων σε ένα απεριόριστο φάσµα τοµέων ή

κλάδων σχεδιασµού ή προγραµµατισµού, όταν εκπληρώνονται συγκεκριµένοι όροι. Στα
κράτη µέλη δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσουν αυτοδικαίως κατά πόσον η

περιβαλλοντική εκτίµηση είναι αναγκαία ή όχι, µόνο σε συνάρτηση µε τις τροποποιήσεις
ήσσονος σηµασίας και µε ορισµένα σχέδια ή προγράµµατα τοπικής κλίµακας. Το αποτέλεσµα

που επετεύχθηκε στην κοινή θέση ήταν εντελώς διαφορετικό. Στην κοινή θέση διαχωρίζεται
σαφώς το πεδίο εφαρµογής σε υποχρεωτικό και µη υποχρεωτικό σκέλος, µε αποτέλεσµα τον

περιορισµό των καλυπτοµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε σύγκριση µε την
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Το υποχρεωτικό σκέλος καλύπτει ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που προετοιµάζονται
για περιορισµένο αριθµό κλάδων και τοµέων, που καθορίζουν το πλαίσιο για τις µελλοντικές

συναινετικές εξελίξεις των έργων που απαριθµούνται στην οδηγία 85/337/EΟΚ, και ορισµένα
σχέδια και προγράµµατα που εντοπίζεται ότι είναι πιθανόν να έχουν σηµαντικές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ζώνες του Natura-2000,σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 6 ή 7 της οδηγίας 92/43/EΟΚ για τους οικοτόπους. Συγκρινόµενη µε την προσέγγιση

αυτή, η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής κάλυπτε σχέδια και προγράµµατα σε όλα τα
θεµατικά πεδία σχεδιασµού ή προγραµµατισµού που καθορίζουν το πλαίσιο της µελλοντικής

ανάπτυξης συναινετικών έργων, χωρίς να τα περιορίζει αποκλειστικά και µόνο στις ρυθµίσεις
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που καταρτίζονται σε τοπική κλίµακα και για
ορισµένες τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας, καθώς και για άλλα σχέδια και προγράµµατα µε

τα οποία καθορίζεται το πλαίσιο για τις µελλοντικές συναινετικές εξελίξεις των έργων, αλλά
τα οποία δεν εµπίπτουν στο υποχρεωτικό σκέλος, εναπόκειται στα κράτη µέλη να

προσδιορίσουν κατά πόσον τα εν λόγω σχέδια και προγράµµατα είναι πιθανόν να έχουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να διαµορφώνεται µε

βάση τα ουσιαστικά κριτήρια επιλογής που περιλαµβάνονται στο νέο παράρτηµα της κοινής
θέσης και έπειτα από διαβουλεύσεις µε τις περιβαλλοντικές αρχές (την αποκαλούµενη

διαδικασία της «διεξοδικής διερεύνησης»). Περιλαµβάνεται επίσης σχετική ρύθµιση, στόχος
της οποίας είναι να είναι διαφανείς οι αποφάσεις αυτές για το κοινό. Η τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής δεν θεσπίζει η γενικότερη δυνατότητα «διεξοδικής διερεύνησης»,
ούτε και συµπεριλαµβάνει χωριστά κριτήρια «διεξοδικής διερεύνησης» σε κάποιο

παράρτηµα. Παρείχε έναν βαθµό ευελιξίας, για την ένταξη τροποποιήσεων ήσσονος
σηµασίας και την υλοποίηση συγκεκριµένων σχεδίων και προγραµµάτων τοπικής κλίµακας,
αλλά εκτός αυτού θα έπρεπε να εφαρµόζεται σε όλα τα άλλα σχέδια και προγράµµατα που
εκπληρώνουν τους συγκεκριµένους όρους της.

Επιπλέον, στο άρθρο αυτό έχουν προστεθεί ορισµένες εξαιρέσεις από την µελλοντική οδηγία
(όπως τα σχέδια που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης, τα σχέδια που αφορούν τον δηµοσιονοµικό τοµέα ή τον προϋπολογισµό,
τα σχέδια που αφορούν την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού των διαρθρωτικών

ταµείων). ∆εν δικαιολογείται ουδόλως η νοµική εξαίρεση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ
από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Όπως, ωστόσο, επισήµανε η Επιτροπή στην

αιτιολογική της έκθεση επί της προτάσεως οδηγίας, το 1996, "κατά την έννοια" των
ρυθµίσεών της, "η νέα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα προγράµµατα που υποβλήθηκαν στην

Επιτροπή βάσει των κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων". Εξάλλου, στο άρθρο 41 του
κανονισµού αριθ. 1260/99 προβλέπεται ήδη η εκ των προτέρων διεξοδική εξέταση του
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περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στη διεξοδική διερεύνηση
του θέµατος στο πλαίσιο της έκθεσης του άρθρου 11, παράγραφος 4 της οδηγίας, πριν

καταλήξει στην οριστική της άποψη αναφορικά µε το σηµείο εάν θα πρέπει να ενταχθούν στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα έγγραφα προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, για
την επόµενη φάση προγραµµατισµού.

Άρθρο 4 (Γενικές υποχρεώσεις)

Στο άρθρο αυτό εντάχθηκαν ορισµένα στοιχεία που αφορούν διαδικαστικά ζητήµατα, µε
απώτερο στόχο τον περιορισµό των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα κράτη µέλη.

Άρθρο 5 (Περιβαλλοντική µελέτη)

Με την κύρια αλλαγή που επέρχεται στο άρθρο αυτό καθίσταται σαφές ότι στη
περιβαλλοντική µελέτη δεν θα εντοπίζεται µόνο το αντίστοιχο σχέδιο ή πρόγραµµα, αλλά

επίσης οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητές του. Με τις ρυθµίσεις θα διασφαλίζεται,
ωστόσο, ότι στη φάση της προπαρασκευής της περιβαλλοντικής µελέτης, θα είναι δυνατόν να

αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίµησης, επικεντρώνοντας την προσοχή σε πληροφορίες που
ευλόγως µπορεί να απαιτηθούν, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη ορισµένα πρόσθετα

στοιχεία. Το είδος των πληροφοριών που συµπεριλαµβάνονται στις περιβαλλοντικές µελέτες
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της κοινής θέσης.

Από την κοινή θέση εξαλείφθηκε ωστόσο µία χρήσιµη διευκρίνιση αναφορικά µε τα
αναλυτικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος (όπως π.χ. ο ανθρώπινος πληθυσµός, η χλωρίδα,
η πανίδα, το έδαφος, οι υδάτινοι πόροι κ.ο.κ.) τα οποία θα εξετάζονται κατά την εκπόνηση
της περιβαλλοντικής εκτίµησης.

Άρθρο 6 (∆ιαβουλεύσεις)

Στο άρθρο 6 εξετάζονται τα απαιτούµενα στοιχεία των διαβουλεύσεων µε το κοινό και τις

ενδιαφερόµενες περιβαλλοντικές αρχές. Οι εν λόγω απαιτούµενοι όροι των διαβουλεύσεων
ευθυγραµµίζονται και µετουσιώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που εκπορεύονται από τον

δεύτερο πυλώνα της σύµβασης του Aarhusόσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στις αρχές παροχής έννοµης προστασίας.

Άρθρο 7 (∆ιασυνοριακές διαβουλεύσεις)

Αν εξαιρέσουµε τις απαιτήσεις όσον αφορά τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις µεταξύ των

κρατών µελών που έχουν ήδη θεσπισθεί από την πρόταση της Επιτροπής, µε την κοινή θέση
προστίθεται το στοιχείο της συµµετοχής του κοινού και των περιβαλλοντικών αρχών του

κράτους µέλους που ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά από τις διασυνοριακές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντίστοιχου σχεδίου ή προγράµµατος. Με τη ρύθµιση αυτή

ενσωµατώνονται ορισµένες βασικές αρχές της σύµβασης ESPOO, όσον αφορά την
διασυνοριακή περιβαλλοντική εκτίµηση των έργων, οι οποίες και εφαρµόζονται σε ορισµένα
σχέδια και προγράµµατα.

Άρθρο 8 (Λήψη αποφάσεων)

Το άρθρο αυτό παρέµεινε κατά βάση απαράλλακτο, και επήλθαν µόνον ορισµένες
προσαρµογές που το ευθυγραµµίζουν µε τις αλλαγές που έγιναν στα προηγούµενα άρθρα.
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Άρθρο 9 (Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση)

Το άρθρο αυτό ευθυγραµµίσθηκε µε τις αλλαγές που επήλθαν στα προηγούµενα άρθρα, µε
αποτέλεσµα να έχουν συµπεριληφθεί ορισµένα πρόσθετα σηµαντικά στοιχεία των
πληροφοριών που οφείλουν να παρέχονται στο κοινό και τους άλλους ενδιαφερόµενους

πρωταγωνιστικούς φορείς µε τους οποίους έγιναν διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια της
σχετικής διαδικασίας (όπως π.χ. ‘συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο

ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα’, ‘ σχετικά µε τους
λόγους για τους οποίους επελέγη το σχέδιο ή πρόγραµµα, όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας
υπόψη και τις άλλες εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάσθηκαν’).

Άρθρο 10 (Σχέση µε τις άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας)

Για να αποσαφηνισθεί η σχέση της µελλοντικής οδηγίας µε τις άλλες ρυθµίσεις της
κοινοτικής νοµοθεσίας στις οποίες εξετάζονται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και να

αποφευχθεί το έργο της επανάληψης των αξιολογήσεων, θεσπίσθηκε σχετική διάταξη στην
κοινή θέση, µε βάση την οποία προβλέπεται η δυνατότητα της θέσπισης κοινών ή

συντονισµένων διαδικασιών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής
νοµοθεσίας. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί βελτίωση, εφόσον µε αυτή επιδιώκεται ο περιορισµός
των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Η διάταξη που αφορούσε την δικαστική επανεξέταση σε συνάρτηση µε τα σχέδια και

προγράµµατα που είχαν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο διαγράφηκε, εφόσον θα µπορούσε να
οδηγήσει σε στρεβλωµένη εφαρµογή των ρυθµίσεων της µελλοντικής οδηγίας.

Άρθρο 11 (Ενηµέρωση, έκθεση και αναθεώρηση)

Στο άρθρο αυτό προστέθηκαν ορισµένα άλλα σηµαντικά στοιχεία που αφορούν την ποιότητα
της περιβαλλοντικής µελέτης. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν να εξεταστούν στην έκθεση

εκτίµησης της οδηγίας. Πρέπει ιδίως να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας και της θέσπισης διάταξης µε την οποία θα ζητείται από την Επιτροπή

να διευκρινίσει τη σχέση µεταξύ της µελλοντικής οδηγίας και των κανονισµών για τα
διαρθρωτικά ταµεία.

Άρθρο 12 (Εφαρµογή της οδηγίας)

Η µόνη σηµαντική µεταβολή που επήλθε στο άρθρο αυτό συνίσταται στο ότι η χρονική

περίοδος για τη µεταφορά των διατάξεων της µελλοντικής οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία
επεκτάθηκε από δύο σε τρία έτη, που αποτελεί και το µέσο χρονικό διάστηµα για τις οδηγίες
του είδους αυτού.

Άρθρο 13 (Έναρξη ισχύος)

Παρέµεινε αµετάβλητο.

Άρθρο 14 (Αποδέκτες)

Παρέµεινε αµετάβλητο.

Παράρτηµα I
(Πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1)
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Σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, το Παράρτηµα Ι, που συνδέεται
µε το άρθρο 5 (περιβαλλοντική µελέτη) της κοινής θέσης, παρέµεινε στην ουσία αµετάβλητο,
αλλά βελτιώθηκε όσον αφορά την δοµή και τη σαφήνειά του. Μία άλλη βελτίωση που επήλθε
ήταν η προσθήκη του απαιτούµενου όρου να περιγράφονται τα προβλεπόµενα µέτρα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Παράρτηµα II
(Κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεχόµενης σηµασίας των επιπτώσεων τα οποία

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5)

Το παράρτηµα αυτό δεν συναποτελούσε µέρος της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής,
εφόσον σε αυτό δεν θεσπιζόταν έναν σύστηµα βάσει του οποίου τα ίδια τα κράτη µέλη θα

µπορούσαν να εντοπίσουν ποια σχέδια και προγράµµατα οφείλουν να υπάγονται στο
καθεστώς της περιβαλλοντικής εκτίµησης. Εφόσον µε την κοινή θέση γίνεται διάκριση

µεταξύ των σχεδίων και προγραµµάτων για τα οποία η περιβαλλοντική εκτίµηση είναι
υποχρεωτική εξ υπαρχής και των προγραµµάτων εκείνων για τα οποία η περιβαλλοντική

εκτίµηση καθίσταται υποχρεωτική µόνο εφόσον έχει προσδιορισθεί ότι µπορεί να έχουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην κοινή θέση προστέθηκε ο κατάλογος των

κριτηρίων επιλογής, για να δοθούν στα κράτη µέλη τα ουσιαστικά στοιχεία για να
καταλήξουν στον προσδιορισµό αυτό.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εν γένει, µε τις αλλαγές που θεσπίσθηκαν από το Συµβούλιο αποσαφηνίζεται και βελτιώνεται

το κείµενο της προτεινόµενης οδηγίας. Όσον αφορά ωστόσο το πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων της µελλοντικής οδηγίας, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι είναι υπερβολικά

περιορισµένο, σε σύγκριση µε την προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί στην πρόταση της
Επιτροπής.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"Η κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, περιορίζοντας το πεδίο

εφαρµογής της, έρχεται σε οξεία αντίθεση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αυτό το
περιορισµένο πεδίο εφαρµογής δεν συνάδει προς τις αρχές και τους στόχους για την

περιβαλλοντική ολοκλήρωση, όπως αυτοί τέθηκαν στο Συµβούλιο του Κάρντιφ και
επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερα συµβούλια, ειδικότερα δε από το Συµβούλιο του

Ελσίνκι, ούτε προς το ευρύ πεδίο εφαρµογής που αιτήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά
την πρώτη ανάγνωση. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν δικαιολογείται νοµικά η

εξαίρεση των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ από το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να υποστηρίξει την κοινή θέση."


