
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0034/2002
2001/0169(COD)

EL
04/02/2002

Κοινή θέση

ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Έγγρ. 11878/1/01 + ADD1
                    δηλώσεις

SEC(2002)0103

EL EL





11878/1/01 REV 1 ZAC/av,xl
DG I   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0169 (COD)

11878/1/01
REV 1

ENV 441
INF 114
CODEC 882

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 28 Ιανουαρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/     /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

την Συνθήκη περί ιδρύσεως 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 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σελ. 156 και ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σελ. 289.
2 ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σελ. 43.
3 ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σελ. 9.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .......(δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η αυξηµένη πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η διάδοση των
πληροφοριών αυτών συµβάλλει στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση προς τα περιβαλλοντικά
θέµατα, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, ουσιαστικότερη συµµετοχή του κοινού στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα και, τελικά, σε καλύτερο
περιβάλλον.

(2) Η οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη
πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος 1, αποτέλεσε την αφετηρία µιας εξελικτικής πορείας
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία θα
πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνεχιστεί.

(3) Το άρθρο 8 της ως άνω οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη µέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή
έκθεση για την κτηθείσα πείρα, βάσει της οποίας η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση συνοδευόµενη από τις τυχόν προτάσεις
αναθεώρησης της οδηγίας τις οποίες κρίνει σκόπιµες.

(4) Η έκθεση βάσει του άρθρου 8 της ως άνω οδηγίας επισηµαίνει τα συγκεκριµένα προβλήµατα
που διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας.

(5) Στις 25 Ιουνίου 1998, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη Σύµβαση της Οικονοµικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συµµετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε
θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον («Σύµβαση του Aarhus»). Οι διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου πρέπει να συµβαδίζουν προς τη Σύµβαση αυτήν ενόψει της σύναψής της από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

                                                
1 ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σελ. 56.
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(6) Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη διαφάνεια, κρίθηκε σκόπιµη η αντικατάσταση, αντί
της τροποποίησης, της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν ένα ενιαίο,
σαφές και συνεκτικό νοµοθετικό κείµενο.

(7) Οι διαφορές µεταξύ των ισχυουσών νοµοθεσιών των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την
πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δηµόσιες αρχές είναι δυνατόν
να προκαλέσουν ανισότητες εντός της Κοινότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις
πληροφορίες αυτές ή τους όρους ανταγωνισµού.

(8) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα
πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δηµόσιες αρχές ή για
λογαριασµό των δηµόσιων αρχών, χωρίς να υποχρεούται να επικαλεστεί οποιοδήποτε
σχετικό συµφέρον.

(9) Είναι επίσης απαραίτητο να προαχθεί η ευρύτερη δυνατή συστηµατική διαθεσιµότητα και
διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό, µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον υπάρχουν.

(10) Ο ορισµός των περιβαλλοντικών πληροφοριών θα πρέπει να διευκρινιστεί ώστε να καλύπτει
κάθε µορφής πληροφορίες που σχετίζονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος, µε τους
παράγοντες, τα µέτρα ή τις δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάζουν το
περιβάλλον ή που αποσκοπούν στην προστασία του, µε τις αναλύσεις σχέσεως κόστους-
οφέλους και τις άλλες οικονοµικές αναλύσεις που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των
µέτρων ή δραστηριοτήτων, καθώς και πληροφορίες σχετικές µε την κατάσταση υγείας και
ασφάλειας του ανθρώπου, τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα
οικοδοµήµατα πολιτισµικού ενδιαφέροντος, στο µέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να
επηρεαστούν από τα προαναφερόµενα θέµατα.
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(11) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αρχή του άρθρου 6 της Συνθήκης, σύµφωνα µε την οποία οι
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την
εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, θα πρέπει να διευρυνθεί ο ορισµός των
δηµόσιων αρχών ώστε να περιλαµβάνει την κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως του εάν οι αρχές αυτές διαθέτουν ή όχι ειδικές
αρµοδιότητες για το περιβάλλον. Ο ορισµός θα πρέπει επίσης να διευρυνθεί ώστε να
περιλαµβάνει άλλα πρόσωπα ή φορείς που ασκούν δηµόσια διοικητικά καθήκοντα σε σχέση
µε το περιβάλλον δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που
ενεργούν υπό τον έλεγχό τους και έχουν δηµόσιες ευθύνες ή καθήκοντα σχετικά µε το
περιβάλλον.

(12) Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην υλική κατοχή άλλων φορέων για

λογαριασµό των δηµόσιων αρχών θα πρέπει να εµπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας.

(13) Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους αιτούντες το ταχύτερο

δυνατόν και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν προθεσµίες

που θέτει ο αιτών.

(14) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες µε την αιτούµενη

µορφή ή µορφότυπο, εκτός εάν διατίθενται ήδη δηµοσίως µε άλλη µορφή ή µορφότυπο ή εάν

είναι εύλογο να διατεθούν µε άλλη µορφή ή µορφότυπο. Επιπλέον, οι δηµόσιες αρχές θα

πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι περιβαλλοντικές

πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό τους να διατίθενται µε µορφή ή

µορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή τους και την πρόσβαση σ� αυτές µε

ηλεκτρονικά µέσα.

(15) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις πρακτικές ρυθµίσεις αποτελεσµατικής διάθεσης

των πληροφοριών αυτών, έχοντας κατά νου τα οφέλη για το περιβάλλον.
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(16) Το δικαίωµα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες σηµαίνει ότι η δηµοσιοποίηση

πληροφοριών θα πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας και ότι οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να

έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν αιτήµατα για περιβαλλοντικές πληροφορίες σε

συγκεκριµένες και σαφώς καθοριζόµενες περιπτώσεις. Οι λόγοι απόρριψης θα πρέπει να

ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, του

δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση. Οι λόγοι απόρριψης πρέπει να

εκτίθενται στον αιτούντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και γραπτώς ή ηλεκτρονικώς

εάν η αίτηση υπεβλήθη εγγράφως ή εάν το ζητά ο αιτών.

(17) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν εν µέρει περιβαλλοντικές πληροφορίες όταν οι

πληροφορίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εξαιρέσεων είναι δυνατόν να

διαχωριστούν από τις υπόλοιπες αιτούµενες πληροφορίες.

(18) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη για την παροχή

περιβαλλοντικών πληροφοριών αλλά τα τέλη αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν εύλογο

ποσό. Θα πρέπει να δηµοσιεύεται και να διατίθεται στους αιτούντες πίνακας τελών.

(19) Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά

των πράξεων ή παραλείψεων της δηµόσιας αρχής σε ό,τι αφορά το αίτηµά τους.

(20) Προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό σε σχέση µε περιβαλλοντικά θέµατα

και να βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος, οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει, ανάλογα µε

την περίπτωση, να διαθέτουν και να διαδίδουν πληροφορίες για το περιβάλλον οι οποίες

σχετίζονται µε τα καθήκοντά τους, ιδίως χρησιµοποιώντας την τεχνολογία επικοινωνιών

µέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν.
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(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναθεωρείται µε βάση την κτηθείσα πείρα και βάσει των

εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.

(22) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς

από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η

Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως

διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την

επίτευξη των στόχων αυτών.

(23) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να διατηρούν

ή να θεσπίζουν µέτρα τα οποία προβλέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες ευρύτερη από αυτήν

που απαιτείται από την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι :

(α) να παράσχει δικαίωµα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις

δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό των δηµόσιων αρχών και να καθορίσει τους βασικούς

όρους και προϋποθέσεις άσκησης του ως άνω δικαιώµατος, και

(β) να δώσει, ως εκ τούτου, την αναγκαία ώθηση ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες να είναι

διαθέσιµες και να διαδίδονται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερα και συστηµατικότερα.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) «Περιβαλλοντική πληροφορία» : οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική,

ηλεκτρονική ή άλλη υλική µορφή, σχετικά µε :

(α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατµόσφαιρα, το

νερό, το έδαφος, το χώµα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων

των υδροβιότοπων, των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και

τα στοιχεία της, συµπεριλαµβανοµένων των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, και

η αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων αυτών,

(β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα,

συµπεριλαµβανοµένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκποµπές, οι απορρίψεις και

άλλες εκχύσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα

στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο σηµείο (α),
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(γ) µέτρα (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων), όπως οι πολιτικές, η

νοµοθεσία, τα σχέδια, τα προγράµµατα, οι περιβαλλοντικές συµφωνίες και οι

δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους

παράγοντες που αναφέρονται στα σηµεία (α) και (β), καθώς και µέτρα ή

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων,

(δ) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονοµικές αναλύσεις και παραδοχές

χρησιµοποιούµενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των µέτρων που αναφέρονται

στο σηµείο (γ), και

(ε) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, τις συνθήκες της ανθρώπινης

διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα οικοδοµήµατα πολιτισµικού ενδιαφέροντος στο µέτρο

που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την κατάσταση των στοιχείων του

περιβάλλοντος που αναφέρονται στο ως άνω σηµείο (α) ή, µέσω των στοιχείων αυτών,

από τα θέµατα που αναφέρονται στα σηµεία (β) και (γ).

2) «∆ηµόσια αρχή» :

(α) η κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί δηµόσια διοικητικά καθήκοντα

δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων,

δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον, και

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρµοδιότητες δηµόσιας

αρχής ή παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες, σε σχέση µε το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο

φορέα ή προσώπου που εµπίπτει στο σηµείο (α) ή (β).

Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει φορείς ή όργανα που ασκούν δικαστική ή νοµοθετική

εξουσία.
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3) «Πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασµό δηµόσιας αρχής» : περιβαλλοντικές

πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην υλική κατοχή φυσικού ή νοµικού προσώπου για

λογαριασµό δηµόσιας αρχής.

4) «Αιτών» : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ζητεί περιβαλλοντικές πληροφορίες.

5) «Κοινό» : ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σύµφωνα µε την εθνική

νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι όµιλοί τους.

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν αίτησης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις

της παρούσας οδηγίας, να παρέχουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες

ή για λογαριασµό τους, σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να

επικαλεσθεί οιοδήποτε συµφέρον.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, και λαµβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσµίες τις οποίες θέτει

ο αιτών, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες παρέχονται στον αιτούντα :

(α) το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της

σχετικής αίτησης από την δηµόσια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή

(β) εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης από την δηµόσια αρχή εάν,

λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτουµένων πληροφοριών, δεν µπορεί να

τηρηθεί η αναφερόµενη στο σηµείο (α) προθεσµία του ενός µηνός. Σε αυτές τις περιπτώσεις,

ο αιτών ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της

προθεσµίας του ενός µηνός, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που

την υπαγορεύουν.
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3. Εάν µια αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δηµόσια αρχή ζητεί από τον

αιτούντα, το συντοµότερο δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην

παράγραφο 2 σηµείο α), να διευκρινίσει την αίτηση και του παρέχει τη συνδροµή της προς τούτο,

π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των δηµόσιων αρχείων που

αναφέρονται στην παράγραφο 5, σηµείο (γ). Οι δηµόσιες αρχές δύνανται, κατά περίπτωση και

εφόσον το θεωρούν σκόπιµο, να απορρίπτουν την αίτηση δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 1,

σηµείο (β).

4. Εάν ο αιτών ζητεί από δηµόσια αρχή περιβαλλοντικές πληροφορίες υπό συγκεκριµένη µορφή

ή µορφότυπο (συµπεριλαµβανοµένων των αντιγράφων), η δηµόσια αρχή ικανοποιεί το αίτηµά του,

εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες :

(α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό υπό άλλη µορφή ή µορφότυπο, ιδίως δυνάµει του άρθρου 7, που

καθιστά εύκολη την πρόσβαση, ή

(β) κρίνεται εύλογο για τη δηµόσια αρχή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές υπό άλλη µορφή ή

µορφότυπο, οπότε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη

συγκεκριµένη µορφή ή µορφότυπο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι δηµόσιες αρχές καταβάλλουν κάθε εύλογη

προσπάθεια ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό

τους να παρέχονται υπό µορφή ή µορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και

πρόσβαση µε τεχνολογίες επικοινωνιών, µέσω υπολογιστή ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν µέρει το αίτηµα παροχής των πληροφοριών

αυτών, υπό τη µορφή ή το µορφότυπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτούντα εντός της

προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σηµείο (α).
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5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη καθορίζουν τις πρακτικές ρυθµίσεις

βάσει των οποίων παρέχονται οι περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι εν λόγω πρακτικές ρυθµίσεις

είναι δυνατό να περιλαµβάνουν :

(α) καθορισµό των υπευθύνων ενηµέρωσης,

(β) καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των αιτουµένων πληροφοριών,

(γ) προσιτούς στο κοινό καταλόγους δηµόσιων αρχών και αρχεία ή καταλόγους περιβαλλοντικών

πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές αυτές και τα κέντρα ενηµέρωσης,

(δ) την υποχρέωση των υπαλλήλων να βοηθούν το κοινό που επιδιώκει πρόσβαση στις

πληροφορίες.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές ενηµερώνουν το κοινό δεόντως σχετικά µε τα

δικαιώµατά του βάσει της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να  προβλέπουν τη δυνατότητα απόρριψης αίτησης περιβαλλοντικής

πληροφορίας όταν :

(α) οι αιτούµενες πληροφορίες δεν κατέχονται από την δηµόσια αρχή στην οποία υποβάλλεται η

αίτηση ή για λογαριασµό της. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η δηµόσια αρχή γνωρίζει ότι οι

πληροφορίες αυτές κατέχονται από άλλη δηµόσια αρχή ή για λογαριασµό της, διαβιβάζει, το

ταχύτερο δυνατόν, την αίτηση στην εν λόγω αρχή και ενηµερώνει δεόντως τον αιτούντα ή

ενηµερώνει τον αιτούντα ως προς τη δηµόσια αρχή στην οποία πιστεύει ότι µπορεί να

αποταθεί προκειµένου να λάβει τις αιτούµενες πληροφορίες,
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(β) η αίτηση είναι προφανώς παράλογη ή διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο,

(γ) η αίτηση αφορά ηµιτελές υλικό, εσωτερικές επικοινωνίες ή ηµιτελή έγγραφα και στοιχεία,

λαµβανοµένου υπόψη του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετείται από την δηµοσιοποίηση

των πληροφοριών αυτών.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την απόρριψη αιτήσεων περιβαλλοντικών

πληροφοριών εάν η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά :

(α) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων αρχών,

(β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα,

(γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την δυνατότητα κάθε προσώπου για δίκαιη δίκη ή τη

δυνατότητα µιας δηµόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,

(δ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών ή βιοµηχανικών πληροφοριών όταν η εθνική ή

κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει αυτόν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα προκειµένου να

προστατευτεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου

συµφέροντος για την τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και

του φορολογικού απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες σχετικά µε τις εκποµπές οι

οποίες συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος δηµοσιοποιούνται,

(ε) τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,

(στ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και αρχείων που αφορούν

φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στην δηµοσιοποίηση των

πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας από εθνική ή κοινοτική

νοµοθεσία,
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(ζ) τα συµφέροντα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες

εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νοµική υποχρέωση,

εκτός εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει συναινέσει στην δηµοσιοποίηση των εν λόγω

πληροφοριών,

(η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι ως άνω πληροφορίες, όπως ο

εντοπισµός σπάνιων ειδών.

Οι προαναφερόµενοι λόγοι απόρριψης ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για τη
συγκεκριµένη περίπτωση, του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση των
πληροφοριών καθώς και του κατά πόσον οι αιτούµενες πληροφορίες συνδέονται µε εκποµπές στο
περιβάλλον.

Εν προκειµένω και για την εφαρµογή του σηµείου (στ), τα κράτη µέλη µεριµνούν για την τήρηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1.

3. Περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό τους

και οι οποίες έχουν ζητηθεί από τον αιτούντα παρέχονται εν µέρει όταν είναι δυνατόν να

διαχωριστούν οι πληροφορίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1, σηµείο (γ)

ή της παραγράφου 2 από το υπόλοιπο των αιτούµενων πληροφοριών.

4. Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν µέρει, των αιτούµενων πληροφοριών κοινοποιείται στον
αιτούντα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, εάν η αίτηση υποβλήθηκε εγγράφως ή εάν ο αιτών το ζητήσει
ρητώς, εντός της προθεσµίας του άρθρου 3, παράγραφος 2, σηµείο (α) ή, κατά περίπτωση,
σηµείο (β). Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προσφυγής που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 6.

                                                
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31.
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Άρθρο 5

Τέλη

1. Οι δηµόσιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών

πληροφοριών χωρίς ωστόσο τα εν λόγω τέλη να υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό. ∆εν επιβάλλεται

πρόσθετο τέλος για την εξέταση των αιτούµενων πληροφοριών επιτόπου.

2. Οι δηµόσιες αρχές που σκοπεύουν να επιβάλουν τέλη για την παροχή πληροφοριών

δηµοσιεύουν και διαθέτουν στους αιτούντες πίνακα των επιβαλλόµενων τελών, αναφέροντας τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να επιβληθούν ή να αρθούν τα τέλη αυτά και τις περιπτώσεις

κατά τις οποίες η παροχή των πληροφοριών εξαρτάται από την εκ των προτέρων καταβολή τους.

3. Η πρόσβαση στα δηµόσια αρχεία ή καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, σηµείο (γ), είναι δωρεάν.
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Άρθρο 6

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή

πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν µέρει), απαντήθηκε

πληµµελώς ή δεν αντιµετωπίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 ή 5, έχει δικαίωµα

να ασκεί προσφυγή για την επανεξέταση πράξεων ή παραλείψεων της οικείας δηµόσιας αρχής από

την ίδια ή άλλη δηµόσια αρχή ή για διοικητική επανεξέταση από ανεξάρτητη και αµερόληπτη

νοµίµως συσταθείσα αρχή. Οι σχετικές διαδικασίες είναι ταχύρυθµες και διεξάγονται ατελώς ή µε

περιορισµένο κόστος.

2. Πέραν της διαδικασίας προσφυγής  η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι ο αιτών έχει δικαίωµα να ασκεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης

ανεξάρτητης και αµερόληπτης νοµίµως συσταθείσας αρχής, στο πλαίσιο της οποίας µπορούν να

επανεξετάζονται οι πράξεις ή παραλείψεις της οικείας δηµόσιας αρχής, και της οποίας οι αποφάσεις

µπορεί να γίνουν τελεσίδικες. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι τρίτοι οι

οποίοι ενοχοποιούνται από την δηµοσιοποίηση πληροφοριών έχουν επίσης δικαίωµα προσφυγής

στη δικαιοσύνη.

3. Οι τελεσίδικες αποφάσεις δυνάµει της παραγράφου 2 είναι δεσµευτικές για τη δηµόσια αρχή

που κατέχει την πληροφορία. Οι σχετικοί λόγοι αναφέρονται εγγράφως, τουλάχιστον στις

περιπτώσεις που η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν γίνεται δεκτή δυνάµει του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 7

∆ιάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές

οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρµοδιότητάς τους τις οποίες κατέχουν ή που

κατέχονται για λογαριασµό τους µε σκοπό την ενεργητική και συστηµατική διάδοσή τους, ιδίως µε

την τεχνολογία επικοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον

υπάρχουν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται µε την τεχνολογία επικοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και την

ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνουν στοιχεία συλλεγέντα πριν από

την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιµα υπό

ηλεκτρονική µορφή.

2. Οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται, ενηµερώνονται κατά

περίπτωση και περιλαµβάνουν τουλάχιστον :

(α) τα κείµενα των διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών καθώς και τα κείµενα της

κοινοτικής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής νοµοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον ή

αναφέρονται σ� αυτό,

(β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράµµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον,

(γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν δηµόσιες αρχές σχετικά µε την εφαρµογή των στοιχείων

που αναφέρονται στα σηµεία (α) και (β), 

(δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3,

(ε) τα δεδοµένα ή τις περιλήψεις των δεδοµένων που προκύπτουν από το έλεγχο δραστηριοτήτων

που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον.
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3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει

η κοινοτική νοµοθεσία, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι

δηµοσιεύονται, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν την τετραετία, εθνικές και,

ενδεχοµένως, περιφερειακές ή τοπικές εκθέσεις σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος· οι

εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις

πιέσεις που υφίσταται.

4. Με την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία,

τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση άµεσης

απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή φυσικών

αιτίων, διαδίδονται πάραυτα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που κατέχονται από τις

δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό τους και οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό που

ενδέχεται να θιγεί να λάβει µέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισµό των ζηµιών από την εν λόγω

απειλή.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται ή

που διαδίδονται καθώς και οι εκθέσεις που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, είναι

σαφείς και κατανοητές.

6. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει

το παρόν άρθρο.

7. Τα κράτη µέλη µπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου µε τη

δηµιουργία συνδέσεων µε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου στις οποίες θα µπορούν να αναζητούνται οι

πληροφορίες.
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Άρθρο 8

∆ιαδικασία αναθεώρησης

1. Το αργότερο .........................*, τα κράτη µέλη εκπονούν έκθεση σχετικά την πείρα που

αποκοµίζεται από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο..............** .

Το αργότερο ........................***, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη µέλη έγγραφο προσανατολισµού

στο οποίο εκτίθεται σαφώς ο τρόπος µε τον οποίο επιθυµεί να συντάσσουν τις εκθέσεις τους τα

κράτη µέλη.

2. Βάσει της κτηθείσας πείρας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο έκθεση συνοδευόµενη από τις τυχόν προτάσεις αναθεώρησης τις οποίες κρίνει

σκόπιµες.

                                                
* Εννέα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Εννέα έτη και έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
*** Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι ...................*. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την παρόµοια αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι

λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Κατάργηση

Η οδηγία 90/313/ΕΟΚ καταργείται από .........................*.

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία

σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήµατος.

                                                
* ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 90/313/EΟΚ Παρούσα οδηγία
Άρθρο 1 Άρθρο 1 σηµείο α)

Άρθρο 1 σηµείο β)
Άρθρο 2 σηµείο α)
Άρθρο 2 σηµείο β)
-
-
-

Άρθρο 2 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 3
Άρθρο 2 παράγραφος 4
Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1
Άρθρο 3 παράγραφος 2
Άρθρο 3 παράγραφος 3
Άρθρο 3 παράγραφος 4
-
-
-

Άρθρο 3 παράγραφος 1 + Άρθρο 3 παράγραφος 5
Άρθρο 4 παράγραφος 2 + Άρθρο 4 παράγραφος 3
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµεία β) και γ)
Άρθρο 3 παράγραφος 2 + Άρθρο 4 παράγραφος 4
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο α)
Άρθρο 3 παράγραφος 3
Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 Άρθρο 6 παράγραφος 1 + Άρθρο 6 παράγραφος 2
Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5
-
-

Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 5 παράγραφος 2
Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 Άρθρο 2 παράγραφος  2 σηµείο γ), Άρθρο 3
παράγραφος 1

Άρθρο 7
-
-
-
-

Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3
Άρθρο 7 παράγραφος 4
Άρθρο 7 παράγραφος 5
Άρθρο 7 παράγραφος 6
Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 8 Άρθρο 8
Άρθρο 9 Άρθρο 9
Άρθρο 10 Άρθρο 12
- Άρθρο 10
- Άρθρο 11

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 29 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση για την έκδοση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόσβαση του

κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 1, µε βάση το άρθρο 175 παράγραφος 1 της

Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

14 Μαρτίου 2001 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 29 Νοεµβρίου

2000 3 και η Επιτροπή των Περιφερειών στις 14 Φεβρουαρίου 2001 4.

3. Με βάση αυτές τις γνώµες, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση στο

Συµβούλιο στις 7 Ιουνίου 2001 5.

4. Στις 28 Ιανουαρίου 2002, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει την οδηγία 90/313/ΕΟΚ

σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος 6 από νέα οδηγία που θα

λαµβάνει υπόψη την εµπειρία από την εφαρµογή της παλαιάς οδηγίας, τη νοµολογία του

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και τη

Σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, για την

πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την

πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, η οποία συνήφθη στο

Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998. Αυτή η Σύµβαση «Aarhus» υπεγράφη από όλα τα κράτη µέλη

και την Κοινότητα και ετέθη σε ισχύ στις 30.10.2001. Μέχρι στιγµής, έχουν επικυρώσει τη

Σύµβαση η ∆ανία και η Ιταλία.

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε, 28.11.2000.
2 ΕΕ C 343, 5.12.01, σ. 165.
3 ΕΕ C 116, 20.4.2001, σ. 43.
4 ΕΕ C 148, 18.5.2001, σ. 9.
5 ΕΕ C 240 Ε, 28.8.2001, σ. 289.
6 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 56.
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Η προτεινόµενη οδηγία διευρύνει σηµαντικά το δικαίωµα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές

πληροφορίες που προβλέπεται στην οδηγία 90/313/ΕΟΚ. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει

ένα παθητικό δικαίωµα, δυνάµει του οποίου οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να παρέχουν

πληροφορίες κατόπιν σχετικής αίτησης και ένα ενεργητικό δικαίωµα, δυνάµει του οποίου οι

δηµόσιες αρχές οφείλουν να δηµοσιοποιούν ορισµένες πληροφορίες χωρίς να τους ζητηθεί,

κατά προτίµηση στο ∆ιαδίκτυο. Η ευρύτερη αυτή πληροφόρηση θα συµβάλει στη

µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για θέµατα του περιβάλλοντος και σε

αποτελεσµατικότερη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά

θέµατα.

Ως συµπλήρωµα αυτής της πρότασης, η Επιτροπή υπέβαλε στις 19 Ιανουαρίου 2001 πρόταση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συµµετοχής του κοινού

στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων σχετικών µε το περιβάλλον και περί

τροποποίησης των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου 7. Η πρόταση αυτή

έχει σκοπό να θέσει σε εφαρµογή τον δεύτερο πυλώνα της Σύµβασης του Aarhus για τη

συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Η κοινή θέση του Συµβουλίου, ενώ ακολουθεί την προσέγγιση που πρότεινε η

Επιτροπή, τροποποιεί τις διατάξεις της πρότασης µε σκοπό είτε να τις διασαφήσει, ή να

τις ενισχύσει, είτε να καταστήσει πιο εύκολη την εφαρµογή τους. Πολλές

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο να επαναφέρουν το αρχικό κείµενο της Σύµβασης του

Aarhus.

                                                
7 ΕΕ C 154 E, 29.5.2001, σ. 123.
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H κοινή θέση διευρύνει τον ορισµό των «πληροφοριών σχετικών µε το περιβάλλον» που

περιλαµβάνεται στην οδηγία 90/313/ΕΟΚ προκειµένου να καλύπτει όχι µόνο κάθε διαθέσιµη

πληροφορία υπό γραπτή, οπτική, ακουστική, ή µηχανογραφική µορφή αλλά και ηλεκτρονικές

πληροφορίες. Ο ορισµός δεν καλύπτει µόνον τα στοιχεία του περιβάλλοντος και τις

δραστηριότητες και τα µέτρα που επηρεάζουν ή προστατεύουν τα στοιχεία αυτά, αλλά και

τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, την αλληλεπίδραση µεταξύ των παραπάνω

στοιχείων, τις οικονοµικές αναλύσεις και την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας, τις

συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης, τις τοποθεσίες  και τα οικοδοµήµατα πολιτιστικού

ενδιαφέροντος που επηρεάζονται από το περιβάλλον.

Ενώ η προηγούµενη οδηγία απευθύνεται µόνο στις δηµόσιες αρχές που έχουν αρµοδιότητες

σχετικά µε το περιβάλλον και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δηµόσια καθήκοντα

σχετικά µε το περιβάλλον υπό τον έλεγχο των δηµόσιων αρχών, η κοινή θέση καλύπτει  και

όλες τις κυβερνήσεις και τις δηµόσιες αρχές καθώς και πρόσωπα που ασκούν ανεξαρτήτως

καθήκοντα δηµόσιας αρχής σε σχέση µε το περιβάλλον. Προσθέτει επίσης ότι πρέπει οι

δηµόσιες αρχές να καθιστούν διαθέσιµες στο κοινό τις πληροφορίες που αφορούν το

περιβάλλον και τις οποίες κατέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για λογαριασµό δηµόσιας

αρχής.

2. Όσον αφορά το «παθητικό δικαίωµα ενηµέρωσης», η κοινή θέση περιορίζει από δύο µήνες σε

ένα µήνα την περίοδο εντός της οποίας πρέπει κατ� αρχήν να παρέχονται οι πληροφορίες.

Επίσης  ζητά να παρέχονται οι πληροφορίες υπό τη µορφή που ζητά ο αιτών, εκτός εάν είναι

ήδη διαθέσιµες στο κοινό και εκτός εάν είναι εύλογο να παρέχονται υπό άλλη µορφή, και

ζητά να καθοριστούν πρακτικές ρυθµίσεις για τη διάθεση των πληροφοριών, όπως υπεύθυνοι

ενηµέρωσης και χώροι για την επιτόπου εξέταση των πληροφοριών. Εάν οι αιτούµενες

πληροφορίες κατέχονται από άλλη αρχή, η αίτηση διαβιβάζεται σε αυτήν την αρχή ή ο αιτών

ενηµερώνεται για την ταυτότητα της αρχής η οποία πιστεύεται ότι κατέχει τις πληροφορίες. Η

άρνηση παροχής των αιτουµένων πληροφοριών πρέπει να κοινοποιείται στον αιτούντα

εγγράφως εάν η αίτηση υποβλήθηκε εγγράφως ή εάν ο αιτών έχει ζητήσει γραπτή απάντηση.

Εάν η αίτηση είναι διατυπωµένη κατά τρόπο υπερβολικά γενικό, η δηµόσια αρχή ζητά εντός

ενός µηνός από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτηµά του και του παρέχει την αναγκαία

προς τούτο συνδροµή.
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Όπως και βάσει της προηγούµενης οδηγίας, τα τέλη πρέπει να δηµοσιοποιούνται και να µην

υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό. Η κοινή θέση προσθέτει ότι δεν επιβάλλονται τέλη για την

πρόσβαση στα δηµόσια αρχεία ούτε για την εξέταση των πληροφοριών επιτόπου.

Η διοικητική ή δικαστική αναθεώρηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ αντικαθίσταται από

διοικητική και δικαστική αναθεώρηση σε δύο στάδια.

3. Όσον αφορά το «ενεργητικό δικαίωµα ενηµέρωσης», η οδηγία 90/313/ΕΟΚ ζητούσε µόνον

την παροχή γενικών πληροφοριών στο κοινό για την κατάσταση του περιβάλλοντος µέσω π.χ.

περιοδικής δηµοσίευσης πληροφοριακών εκθέσεων. Η κοινή θέση προβλέπει, επιπλέον, τη

διάδοση νοµικών κειµένων, πολιτικών, εκθέσεων προόδου, δεδοµένων που προκύπτουν από

τον έλεγχο, πληροφοριών για την πρόληψη ή τον περιορισµό των ζηµιών που προκύπτουν

από επικείµενες απειλές για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον κλπ. µε διάφορα µέσα

αλλά, ιδίως, µε την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών.

4. Όπως και στην προηγούµενη οδηγία, οι εξαιρέσεις αφορούν ηµιτελή έγγραφα, εσωτερικές

ανακοινώσεις, τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των δηµόσιων διαδικασιών, τη δηµόσια

ασφάλεια, εκδικαζόµενες υποθέσεις, τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών, βιοµηχανικών,

προσωπικών ή περιβαλλοντικών πληροφοριών, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και

την προστασία του ιδίου του περιβάλλοντος.

5. Σε δηµόσια δήλωση στα πρακτικά, το Συµβούλιο συµφωνεί να λάβει µέτρα προκειµένου να

εφαρµόζονται στα κοινοτικά θεσµικά όργανα οι ίδιοι κανόνες µε αυτούς που θεσπίζονται

στον πυλώνα «πληροφόρηση» της Σύµβασης του Αarhus και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει

πρόταση για τον πυλώνα αυτόν, λαµβάνοντας υπόψιν τις ευρύτερες απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα να επικυρώσει τη

Σύµβαση του Aarhus.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΩΣ

ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η κοινή θέση ενσωµατώνει την τροπολογία 3 στην αιτιολογική σκέψη 8 διευρύνοντας το

δικαίωµα πρόσβασης στα πρόσωπα που διαµένουν εκτός Κοινότητας (έγινε επίσης δεκτή από

την Επιτροπή).

V. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΕΣ ΜΕ

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

1. Τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 1 για τους στόχους της οδηγίας (έγινε εν

µέρει δεκτή από την Επιτροπή) : Το Συµβούλιο ενέκρινε, µε λογικότερη αλληλουχία, τα

βασικά στοιχεία της τροπολογίας, δηλαδή αυξηµένη πρόσβαση του κοινού στις

πληροφορίες, ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέµατα, ελεύθερη ανταλλαγή

απόψεων, ουσιαστικότερη συµµετοχή των πολιτών και καλύτερο περιβάλλον. Το

Συµβούλιο δεν ενέκρινε τα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες

στα άρθρα, όπως είναι η χρηστή διοίκηση και βελτιωµένη εφαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας. Το Συµβούλιο προσέθεσε την ιδέα της διάδοσης των πληροφοριών ώστε

να καλυφθεί και η ενεργητική ενηµέρωση.

2. Τροπολογία 17 για νέο άρθρο 3 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο για τη διασάφηση

ασαφών αιτήσεων (έγινε κατ�αρχήν δεκτή από την Επιτροπή) : Η κοινή θέση

περιλαµβάνει νέο άρθρο 3 παράγραφος 3 που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της

τροπολογίας, ενώ προσθέτει ότι πρέπει να ζητούνται διευκρινίσεις όσο το δυνατόν

συντοµότερα και οπωσδήποτε πριν από την προθεσµία για την απάντηση σε αίτηση του

ενός µηνός. Η διατύπωση προκύπτει από τον κανονισµό (ΕΚ) 1049/2001 για την

πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και

της Επιτροπής 8.

                                                
8 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
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VI. ΤΡΟΠΟΛΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ∆ΕΚΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τροπολογία 9 στην αιτιολογική σκέψη 18 (αιτιολογική σκέψη 16 της κοινής

θέσης) (έγινε εν µέρει δεκτή από την Επιτρ.) : Το Συµβούλιο δέχθηκε τη βασική ιδέα

σύµφωνα µε την οποία η δηµοσιοποίηση πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα, καθώς

και την απάλειψη της αναφοράς στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

2. Τροπολογία 13 στην αιτιολογική σκέψη 24 (αιτιολογική σκέψη 21 της κοινής

θέσης) (έγινε εν µέρει δεκτή από την Επιτρ.) : Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την ιδέα της

αξιολόγησης της οδηγίας βάσει εθνικών εκθέσεων. Η ιδέα µιας έκθεσης αξιολόγησης

της Επιτροπής περιλαµβάνεται στο άρθρο 8. ∆εν ακολούθησε την πρόταση  για την

υποβολή των εκθέσεων  ανά τετραετία.

3. Τροπολογία 15 στο άρθρο 2 (ορισµοί) (η θέση της Επιτροπής είναι ευθυγραµµισµένη

προς τη θέση του Συµβουλίου) :

− Η κοινή θέση ενσωµατώνει στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) την τροπολογία  η

οποία διευκρινίζει ότι η έννοια των «περιβαλλοντικών πληροφοριών» καλύπτει τους

υγροβιότοπους και τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές,

− Όσον αφορά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο (β) το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την

αναφορά στα πυρηνικά καύσιµα και την πυρηνική ενέργεια καθότι δεν αναφέρονται

στη Σύµβαση του Aarhus και καθότι καλύπτονται από τους όρους «ενέργεια,

ακτινοβολίες και ραδιενεργά απόβλητα». Το Συµβούλιο διέγραψε εντελώς τη

φράση «και/ή την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια» διότι καλύπτονται ήδη από το

στοιχείο (ε) και διότι δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β

της Σύµβασης του Aarhus,

− Oι προσθήκες στην παράγραφο 1, στοιχεία (δ), (ε) και (στ) δεν έγιναν δεκτές

καθότι δεν αναφέρονται στη Σύµβαση του Αarhus και θα διεύρυναν υπερβολικά το

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας («εκθέσεις», «έµµεσα») ή δεν επηρεάζονται από το

περιβάλλον («ασφάλεια των τροφίµων»),
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− ∆εχόµενο την τροπολογία, το Συµβούλιο προσέθεσε στην παράγραφο 2, τον ορισµό της

Σύµβασης του Αarhus για τη «δηµόσια αρχή», συµµεριζόµενο την απροθυµία του

Κοινοβουλίου να εξοµοιώσει µε δηµόσια αρχή υπηρεσίες γενικού οικονοµικού

ενδιαφέροντος όπως οι µεταφορές, η ύδρευση ή το τηλέφωνο. Αντίθετα, το Συµβούλιο

δεν δέχθηκε να περιλάβει στο (α) τους συµβουλευτικούς φορείς καθότι αυτό θα διεύρυνε

υπερβολικά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και θα έθετε το σοβαρό πρόβληµα του

καθορισµού αυτών των φορέων,

− Η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 για τους δικαστικούς ή

νοµικούς φορείς δεν έγινε δεκτή. Το Συµβούλιο επανήλθε στη διατύπωση του Αarhus.

Έκρινε επίσης ότι το κείµενο που πρότεινε το Κοινοβούλιο θα δηµιουργούσε διαφορετικά

καθεστώτα µεταξύ των κρατών µελών.

− Όσον αφορά τη νέα παράγραφο 2α, το Συµβούλιο υποστήριξε ότι ο προτεινόµενος

ορισµός «πληροφορίες που κατέχει» είναι µάλλον συγκεχυµένος αλλά, αναγνωρίζοντας

ότι χρειάζεται επεξήγηση αυτού του όρου, προσέθεσε στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ότι

«κατέχoνται» σηµαίνει «βρίσκονται στην υλική κατοχή».

4. Τροπολογία 19 στο άρθρο 3 παράγραφος 5 (σχετικά µε τις πρακτικές ρυθµίσεις για την

πρόσβαση του κοινού στην παθητική ενηµέρωση) (η θέση της Επιτροπής είναι

ευθυγραµµισµένη προς τη θέση του Συµβουλίου) :

− Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροποποίηση του εισαγωγικού εδαφίου και την

προσθήκη στο στοιχείο β) που προέβλεπαν την υποχρέωση σωρευτικής εφαρµογής όλων

των στοιχείων, καθότι αυτό µπορεί να αποτελεί µεγάλη επιβάρυνση και θα περιόριζε

υπερβολικά την ελευθερία των κρατών µελών να επιλέγουν τις καταλληλότερες

πρακτικές ρυθµίσεις.

− Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει το προτεινόµενο στοιχείο βα) για την αντικατάσταση

σηµείων πληροφόρησης από καταλόγους που θα επισηµαίνουν πού διατίθενται οι

πληροφορίες και τη διάθεση αυτών των καταλόγων στο ∆ιαδίκτυο, λόγω του τεράστιου

φόρτου εργασίας που αυτό συνεπάγεται.

− Το τελευταίο µέρος της πρότασης του Κοινοβουλίου για την παροχή βοήθειας στο κοινό

έγινε δεκτό και ενέπνευσε το Συµβούλιο να προσθέσει νέο στοιχείο δ).
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5. Τροπολογία 20 στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για την άρνηση παροχής πληροφοριών (η

θέση της Επιτροπής είναι ευθυγραµµισµένη προς τη θέση του Συµβουλίου όσον αφορά τις

περιπτώσεις 1 έως 3) :

− Η αλλαγή στην εισαγωγική πρόταση δεν έγινε δεκτή καθότι οι εξαιρέσεις µπορεί να

αφορούν και φορείς που δεν καλύπτονται από τον ορισµό της «δηµόσιας αρχής» όπως

είναι οι ιδιωτικοί φορείς που κατέχουν πληροφορίες για λογαριασµό δηµόσιας αρχής,

− Το Συµβούλιο δέχθηκε την ιδέα  του στοιχείου β) να παρέχεται βοήθεια στον αιτούντα

προκειµένου να βελτιώσει τη διατύπωση της αίτησής του µέσω των νέων παραγράφων 3

και 5 στοιχείο δ) του άρθρου 3,

− Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να εξαλειφθεί η αναφορά στον εµπιστευτικό χαρακτήρα των

εσωτερικών επικοινωνιών στο στοιχείο γ), ο οποίος προστατεύεται και από το άρθρο 4

παράγραφος 3 στοιχείο γ) της σύµβασης του Aarhus και διατήρησε επίσης την αναφορά

στα ηµιτελή έγγραφα και στοιχεία που περιλαµβάνεται στην οδηγία 90/313/ΕΟΚ,

άρθρο 3 παράγραφος 3,

− Όσον αφορά το ίδιο αυτό στοιχείο γ), το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την αντικατάσταση της

ιδέας να ληφθεί υπόψιν το δηµόσιο συµφέρον µε την έννοια της στάθµισης του δηµόσιου

συµφέροντος που εξυπηρετείται από τη διάθεση των πληροφοριών έναντι του

συµφέροντος που εξυπηρετεί η απόρριψη της αίτησης. Τέτοιου είδους στάθµιση δεν

προβλέπεται στη Σύµβαση του Aarhus· πρόκειται για λεπτή διαδικασία η οποία µπορεί να

οδηγήσει σε δύσκολες δικαστικές υποθέσεις· και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο

εµπιστευτικός χαρακτήρας είναι τόσο απόλυτος ώστε δεν µπορεί να γίνει στάθµιση

(π.χ. απόρρητο της δικαστικής εντολής),

6. Τροπολογία 21 στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για τις εξαιρέσεις :

− Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να περιορίσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των

διαβουλεύσεων των δηµοσίων αρχών στις περιπτώσεις που ο εµπιστευτικός χαρακτήρας

απαιτείται από το νόµο (στοιχείο α). Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχθηκαν να

περιορίσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων σε περιπτώσεις που

θίγονται ζωτικά συµφέροντα (στοιχείο β), ούτε να παραλείψει τα δικαιώµατα

πνευµατικής ιδιοκτησίας (στοιχείο ε) καθότι όλα αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση του

Aarhus και στην οδηγία 90/313,
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− Όσον αφορά το στοιχείο δ) και το νέο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, η
Επιτροπή πρότεινε να δηµοσιοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε τις εκποµπές στο
περιβάλλον που υπόκεινται σε διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, ακόµα και όταν
καλύπτονται από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικών ή βιοµηχανικών
πληροφοριών. Το Κοινοβούλιο προχώρησε περισσότερο και πρότεινε να αρθεί ο
εµπιστευτικός χαρακτήρας και των λοιπών ειδών πληροφοριών. Η Επιτροπή
διαφώνησε. Από την πλευρά του, το Συµβούλιο επανήλθε ακριβώς στην διατύπωση του
άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της Σύµβασης του Αarhus σύµφωνα µε το οποίο,
µέσα στο πλαίσιο του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικών ή βιοµηχανικών
πληροφοριών, δηµοσιοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε τις εκποµπές οι οποίες
συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος,

− Το Συµβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες σχετικά µε την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων στο στοιχείο στ), ενώ ενέκρινε την διατύπωση του άρθρου 4 παράγραφος 4
στοιχείο στ) της σύµβασης του Αarhus,

− Η κοινή θέση ακολουθεί την τροπολογία όσον αφορά την προστασία των προσώπων
που παρέχουν πληροφορίες στο στοιχείο ζ), ενώ προβλέπει την ελαφρά ισχυρότερη
προστασία του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) της Σύµβασης του Aarhus,

− Το κείµενο ενσωµατώνει επίσης την προτεινόµενη πρόταση για περιοριστική ερµηνεία
των εξαιρέσεων σύµφωνα µε το τελευταίο µέρος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της
παραγράφου 4 της Σύµβασης του Aarhus,

− Όσον αφορά τη στάθµιση του δηµόσιου και ιδιωτικού συµφέροντος (παράγραφος 2,
τελευταίο εδάφιο της πρότασης της Επιτροπής), το Κοινοβούλιο πρότεινε ισχυρότερη
διατύπωση για την οποία διαφώνησε η Επιτροπή. Το Συµβούλιο διέγραψε ωστόσο
οιαδήποτε αναφορά στη στάθµιση και επανεισήγαγε την ιδέα του Αarhus να ληφθεί
υπόψιν το δηµόσιο συµφέρον, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, στο σηµείο
VI /5, τελευταίο εδάφιο.

7. Τροπολογία 25 στο άρθρο 6 για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (η Επιτροπή είναι
ευθυγραµµισµένη µε το Συµβούλιο)

− Η κοινή θέση ενσωµατώνει στις παραγράφους 1 και 2 τις προτεινόµενες απαιτήσεις
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας των διοικητικών και δικαστικών αρχών που
αναθεωρούν απόφαση,

− Όπως και η Επιτροπή, το Συµβούλιο θεωρεί τις προτεινόµενες νέες παραγράφους 2α
και 3α υπερβολικά λεπτοµερείς. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, το
δικαίωµα πληροφόρησης των δικαστηρίων και η κάλυψη των νοµικών εξόδων θα
συνεχίσουν να διέπονται από τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών.
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8. Τροπολογία 28 στο άρθρο 8 για την αναθεώρηση της οδηγίας (έγινε εν µέρει δεκτή από

την Επιτρ.):

− Όσον αφορά τις ηµεροµηνίες, το Συµβούλιο πιστεύει σαφώς ότι είναι πιο συνετό να

οριστούν προθεσµίες µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας παρά να θεσπιστούν ήδη

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Πιστεύει επίσης ότι η 31.12.2005 είναι υπερβολικά

σύντοµη προθεσµία για την σύνταξη εθνικών εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της

οδηγίας και προτιµά 9 έτη µετά την έναρξη ισχύος,

− Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την κατάρτιση εγγράφου προσανατολισµού για την

εφαρµογή της οδηγίας,

− Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης µε την ιδέα ότι οι αρχές της οδηγίας πρέπει να

εφαρµόζονται και από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα. Το Συµβούλιο ωστόσο θεωρεί ότι

τα διαδικαστικά στάδια για την προώθηση αυτού του θέµατος πρέπει να θεσπιστούν σε

δηµόσια δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σηµείο

ΙΙΙ.5. Η προσθήκη σχετικής διάταξης στην οδηγία υπερβαίνει σαφώς το πεδίο

εφαρµογής αυτής της πράξης η οποία εφαρµόζεται µόνον στα κράτη µέλη. Το

Κοινοβούλιο µπορεί να συµφωνήσει µε τη δήλωση του Συµβουλίου εφόσον το

επιθυµεί.

VII. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Οι περισσότερες τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές ούτε από την Επιτροπή, η οποία ωστόσο

δέχθηκε µέρη των τροπολογιών 11, 14, 24 και 26):

1. Τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 2 (αλλαγή νοοτροπίας): Το Συµβούλιο

πιστεύει ότι το νέο προτεινόµενο κείµενο, µε πιο πολύπλοκη διατύπωση, περιλαµβάνει

βασικά το ίδιο µήνυµα µε την πρόταση της Επιτροπής,

2. Τροπολογία 4 στην αιτιολογική σκέψη 9 (µελλοντικές τεχνολογίες): δεν θα ήταν

φρόνιµο να επιβληθούν άγνωστες τεχνολογίες (βλ. σηµείο 12 κατωτέρω),
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3. Τροπολογία 5 στην αιτιολογική σκέψη 10 (ορισµός των περιβαλλοντικών πληροφοριών):

Αυτό διευρύνει υπερβολικά το πεδίο εφαρµογής (βλ. παραπάνω VI.3, εδάφιο 3 σχετικά µε το

άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο δ),

4. Τροπολογία 6 στην αιτιολογική σκέψη 14 απορρίφθηκε διότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν

απαιτεί άµεση διάθεση των πληροφοριών,

5. Τροπολογία 7 στην αιτιολογική σκέψη 15 για τη µορφή των πληροφοριών : βλ.

αιτιολόγηση της τροπολογίας 18, 1ο τµήµα (σηµείο 12 κατωτέρω),

6. Τροπολογία 8 στην αιτιολογική σκέψη 17: Η τροποποίηση επαναλαµβάνει απλώς το

άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ) χωρίς να το αιτιολογεί,

7. Τροπολογία 10 στην αιτιολογική σκέψη 19: Το Συµβούλιο διέγραψε ολόκληρη την

αιτιολογική σκέψη (βλ. VI.6, εδάφιο 2),

8. Τροπολογία 11 στην αιτιολογική σκέψη 21 για τα τέλη: (αιτιολογική παράγραφος 18 της

κοινής θέσης): βλ. αριθ. 15 κατωτέρω για την τροπολογία 24 σχετικά µε το άρθρο 5,

9. Τροπολογία 12 για νέα αιτιολογική σκέψη 23α για την ποιότητα των πληροφοριών : δεν

έγινε δεκτή για τους ίδιους λόγους που δεν έγινε δεκτή η τροπολογία 27 για νέο άρθρο 7α

(σηµείο VII/17),

10. Τροπολογία 14 στο άρθρο 1 (στόχοι) : Η τροπολογία στο στοιχείο α) δεν θεωρήθηκε

σκόπιµη. Το Συµβούλιο διέγραψε το κείµενο της Επιτροπής για τη χρήση των σύγχρονων

τεχνολογιών στο στοιχείο β) καθότι δεν πρόκειται για στόχο αλλά για µέσον για την επίτευξη

στόχου. Για το προτεινόµενο νέο στοιχείο βα) σύµφωνα µε το οποίο η οδηγία πρέπει να

δηµιουργήσει πρότυπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες το οποίο θα ισχύει και για τα

θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. σηµείο VI.8 εδάφιο 3ανωτέρω,

11. Τροπολογίες 16 και 30 στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) : απορρίφθηκαν

καθότι συχνά είναι αδύνατον, ιδίως για τις µικρότερες υπηρεσίες, να µειωθεί από ένα µήνα σε

δύο εβδοµάδες η προθεσµία για την απάντηση σε κανονική αίτηση παροχής πληροφοριών και

από 2 µήνες σε 6 εβδοµάδες η προθεσµία για πολύπλοκες αιτήσεις,
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12. Τροπολογία 18, σχετικά µε τη µορφή των απαντήσεων στο άρθρο 3 παράγραφος 4 :

Όσον αφορά το 1ο τµήµα της τροπολογίας, το Συµβούλιο διατήρησε το στοιχείο α) ότι οι

αιτούντες πρέπει να παρακινούνται κατ� αρχάς να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ενεργητικής

πληροφόρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7. ∆ιατήρησε  επίσης το στοιχείο β) της

πρότασης της Επιτροπής διότι είναι σαφέστερο από την διατύπωση του Κοινοβουλίου που

υποχρεώνει τις αρχές όποτε αυτό είναι δυνατό να απαντούν στη µορφή που ζητά ο αιτών.

Όσον αφορά το δεύτερο τµήµα, το Συµβούλιο πιστεύει ότι δεν είναι φρόνιµο να ζητηθεί από

τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν τις µελλοντικές τεχνολογίες επικοινωνιών χωρίς να γνωρίζουν

ποιές θα είναι και πόσο θα κοστίζουν. Τέτοιες δεσµεύσεις θα επιβληθούν µε µελλοντικές

τροπολογίες της οδηγίας. Στο µεταξύ, τα κράτη µέλη παραµένουν ελεύθερα να υιοθετούν τις

νέες τεχνολογίες εφόσον το κρίνουν χρήσιµο,

13. Τροπολογία 22 για νέο άρθρο 4 παράγραφος 2α που ζητά από τα κράτη µέλη να

καταρτίζουν κριτήρια για την αντιµετώπιση των εξαιρέσεων: απορρίφθηκε καθότι θα

δηµιουργούσε νέα γραφειοκρατία και διότι είναι καθήκον κάθε διοίκησης, υπό τον έλεγχο

των δικαστηρίων, να ερµηνεύει τις εξαιρέσεις σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους για την

εφαρµογή της οδηγίας,

14. Τροπολογία 23 για προσθήκες στο άρθρο 4 παράγραφος 4 σύµφωνα µε την οποία η µη

παροχή πληροφοριών εντός των προθεσµιών συνεπάγεται δέσµευση για παροχή της

πληροφορίας : απορρίφθηκε καθότι σε περίπτωση µη παροχής επιβάλλονται µάλλον οι

κυρώσεις του άρθρου 6.

Όσον αφορά το δεύτερο µέρος, η ιδέα της αναφοράς του προσώπου ή του φορέα που έχει την

ευθύνη  του υλικού δεν περιλαµβάνεται στη Σύµβαση του Aarhus και ίσως δεν είναι εφικτή.

Συνεπώς θα µπορούσε να αποτελέσει τµήµα των προαιρετικών πρακτικών ρυθµίσεων του

άρθρου 3 παράγραφος 5.

Στη νέα παράγραφο 4α, η ανωνυµία των πληροφοριοδοτών καλύπτεται ήδη από το άρθρο 4

παράγραφος 2 στοιχείο ζ).
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15. Η τροπολογία 24 στο άρθρο 5 για τα τέλη αλλάζει τη σειρά των προτάσεων χωρίς να

υπάρχει προφανής λόγος. Το Συµβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί τη νέα ιδέα ότι τα τέλη δεν

καλύπτουν τον χρόνο που δαπανάται για τις έρευνες ούτε την ιδέα ότι οι πληροφορίες για

εκπαιδευτική χρήση παρέχονται δωρεάν. Οι έρευνες µπορεί να είναι πολύ χρονοβόρες και

δαπανηρές, η δωρεάν παροχή πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει σε επιπόλαιες αιτήσεις

παροχής πληροφοριών και η έννοια της «εκπαίδευσης» είναι πολύ ασαφής,

16. Η τροπολογία 26 στο άρθρο 7 για την ενεργητική πληροφόρηση αφορά θέµατα για τα

οποία είναι καλύτερα να αποφασίζουν µόνα τους τα κράτη µέλη. Η τροπολογία επιβάλλει

ιδιαίτερα χρονοβόρα καθήκοντα (καθιέρωση των βάσεων δεδοµένων και των µητρώων στο

1ο τµήµα της τροπολογίας) ή απαιτεί να εγγραφούν στο ∆ιαδίκτυο στοιχεία που είναι τόσο

λεπτοµερή και ογκώδη που θα πρέπει µάλλον να παρέχονται µε παθητική ενηµέρωση (οι

άδειες και µελέτες στο 2ο τµήµα). Ωστόσο προστέθηκε ο όρος «τουλάχιστον» στην

εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2.

17. Τροπολογία 27 για νέο άρθρο 7α για την ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης :

Οι παράγραφοι 1 και 2 που ορίζουν ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και

ενηµερωµένες και ότι πρέπει να διευκρινίζονται οι µέθοδοι µέτρησης που χρησιµοποιούνται

για τις πληροφορίες σχετικά µε τους παράγοντες και τις εκποµπές επιβαρύνουν υπερβολικά

τις δηµόσιες αρχές. Επιπλέον η ακρίβεια των στοιχείων είναι συχνά αδύνατον να

εξασφαλιστεί. Η παράγραφος 3 για την εναρµόνιση των διαδικασιών µέτρησης των

εκποµπών δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης της Επιτροπής.

18. Η τροπολογία 29 στο άρθρο 9 προτείνει την εφαρµογή της οδηγίας 12 µήνες µετά τη

δηµοσίευσή της. Το Συµβούλιο επιµένει ότι χρειάζονται δύο χρόνια.
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VIII. ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Προοίµιο

Οι αιτιολογικές σκέψεις 9, 11, 12 (πρώην 13), 13 (πρώην 14), 14 (πρώην 15), 16
(πρώην 18), 18 (πρώην 21), 20, 21 και 22 (πρώην 23, 24 και 25) προσαρµόστηκαν στις
αλλαγές του κειµένου. Για τον ίδιο λόγο, απαλείφθηκαν οι αιτιολογικές σκέψεις 12 και
19 της πρότασης. Η αιτιολογική σκέψη 23, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, είναι νέα.

2. Άρθρο 1 στοιχείο β (στόχοι)

Το Συµβούλιο αντικατέστησε την πραγµατολογική περιγραφή των στόχων της
ενεργητικής ενηµέρωσης («να διασφαλιστεί η συστηµατική διάθεση και δηµοσιοποίηση
περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό») από πιο αποφασιστική διατύπωση («να
δώσει την αναγκαία ώθηση ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες να είναι διαθέσιµες
και να διαδίδονται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερα και συστηµατικότερα»). Το
Συµβούλιο διέγραψε επίσης το κείµενο της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση των
σύγχρονων τεχνολογιών δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για στόχο αλλά για µέσον προς
επίτευξη του στόχου της ευρείας πληροφόρησης.

3. Άρθρο 2 (ορισµοί)

Στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1, η ασαφής λέξη «προσβάσιµη»
αντικαταστήθηκε µε τη λέξη «υλική» που εµφαίνεται και στο άρθρο 2 παράγραφος 3
της Σύµβασης του Aarhus.

Στην παράγραφο 1, τα στοιχεία β) για τους παράγοντες και γ) για τις εκποµπές
συγχωνεύτηκαν.

Στην παράγραφο 3, το Συµβούλιο εξήγησε ότι «πληροφορίες που κατέχονται»
σηµαίνει «πληροφορίες που βρίσκονται στην υλική κατοχή» και διέγραψε την
περιοριστική απαίτηση της πρότασης της Επιτροπής για ρυθµίσεις µεταξύ του κατόχου
των πληροφοριών και της δηµόσιας αρχής.

Το Συµβούλιο προσέθεσε τον ορισµό του «κοινού» που περιλαµβάνεται και στη
Σύµβαση του Aarhus (παράγραφος 5).
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4. Άρθρο 3 («παθητική ενηµέρωση»)

Το Συµβούλιο διέγραψε την παράγραφο 3 της πρότασης, η οποία καλούσε τις αρχές να

λαµβάνουν υπόψη τις συγκεκριµένες προθεσµίες που καθόριζε ο αιτών επικαλούµενος

συγκεκριµένους λόγους, αλλά τροποποίησε την εισαγωγική φράση της παραγράφου 2 ώστε

να αναφέρεται ότι οι αρχές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τυχόν προθεσµίες τις οποίες θέτει ο

αιτών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι ειδικοί λόγοι.

Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), το Συµβούλιο αντικατέστησε τον όρο «σχετικής» από τους

όρους «που αναφέρεται στην παράγραφο 1», προκειµένου να καταστήσει σαφές ότι η

περίοδος του ενός (ή δύο) µηνός (µηνών) αρχίζει να υπολογίζεται από τη στιγµή που η

αρµόδια αρχή - και όχι οποιαδήποτε άλλη αρχή - παρέλαβε την αίτηση. Όταν η αίτηση

απευθύνεται σε λάθος αρχή, η αρχή αυτή πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1

στοιχείο α), να διαβιβάζει το συντοµότερο δυνατόν την αίτηση στην αρµόδια αρχή ή να

ενηµερώνει τον αιτούντα για την ταυτότητα της αρµόδιας αρχής.

Στην παράγραφο 4 στοιχείο α) προστέθηκε αναφορά στο άρθρο 7 προκειµένου να καταστεί

σαφές ότι η πληροφορία δεν χρειάζεται να δοθεί εάν είναι διαθέσιµη µέσω της ενεργητικής

ενηµέρωσης.

5. Άρθρο 4 ( εξαιρέσεις)

Το Συµβούλιο διατύπωσε την παράγραφο 1 στοιχείο α) µε πιο αντικειµενικό τρόπο

(«γνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές κατέχονται») και προσέθεσε τη δυνατότητα να

ενηµερώνεται ο αιτών για την αρχή που είναι αρµόδια.

Στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) η κοινή θέση διευκρινίζει ότι ο εµπιστευτικός χαρακτήρας

των στατιστικών στοιχείων και το φορολογικό απόρρητο µπορούν επίσης να αποτελούν

τµήµα του εµπορικού ή βιοµηχανικού απόρρητου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 7 της Σύµβασης του Αarhus, τo Συµβούλιο περιόρισε

την υποχρέωση γραπτής απάντησης που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 4 στις περιπτώσεις

που η αίτηση υποβλήθηκε εγγράφως ή στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ζητήσει γραπτή

απάντηση.
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6. Άρθρο 5 ( τέλη)

Το Συµβούλιο µετέτρεψε την προτεινόµενη απαγόρευση προκαταβολής τέλους για την

παροχή πληροφορίας σε δυνατότητα καθότι συχνά οι αιτούντες ξεχνούν ή αρνούνται να

παραλάβουν την πληροφορία αφού έχει γίνει η ερευνητική προσπάθεια. Αφετέρου, το

Συµβούλιο καθόρισε ότι η απαίτηση πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων.

7. Άρθρο 6 (προσφυγή στην δικαιοσύνη)

Το Συµβούλιο αντέστρεψε τη σειρά των παραγράφων 1 και 2 ώστε η πρώτη παράγραφος να

αναφέρεται στη διοικητική επανεξέταση και η δεύτερη στη δικαστική προσφυγή.

Το Συµβούλιο αντικατέστησε την παράγραφο 3 της πρότασης µε το τελευταίο εδάφιο της

παραγράφου 1 του άρθρου 9 της Σύµβασης του Αarhus.

8. Άρθρο 7 (διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών)

Στην κοινή θέση προστίθεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 ότι οι αρχές παρέχουν µόνον

πληροφορίες της αρµοδιότητάς τους. Το νέο εδάφιο 2 της παραγράφου 1 εξαιρεί από την

ηλεκτρονική διάδοση πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή πριν

από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Στην εισαγωγική φράση της παραγράφου 2, το Συµβούλιο εισάγει την υποχρέωση

ενηµέρωσης των πληροφοριών κατά περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1

στοιχείο α) της σύµβασης του Αarhus.

Στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2, η κοινή θέση προβλέπει τη δυνατότητα δηµοσιοποίησης

περιλήψεων δεδοµένων, προκειµένου να αποφεύγεται η καταχώριση στο ∆ιαδίκτυο

εµπιστευτικών πληροφοριών ή τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων που συχνά συλλέγονται

κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο.
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Η τελευταία φράση της παραγράφου 2 (παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής) για

τη διατήρηση των πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή απαλείφθηκε, ενώ προστέθηκε

εισαγωγική φράση όπου αναφέρεται ότι οι πληροφορίες πρέπει να οργανώνονται µε

σκοπό την ηλεκτρονική διάδοσή τους εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή.

Το Συµβούλιο προσέθεσε νέα παράγραφο 7 που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ενεργητικής ενηµέρωσης µε τη δηµιουργία

συνδέσεων σε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου.

ΙΧ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στόχος της κοινής θέσης είναι να προσφέρει στο κοινό την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στην

περιβαλλοντική πληροφόρηση ενώ παράλληλα θα γίνεται σεβαστός ο εµπιστευτικός

χαρακτήρας ορισµένων στοιχείων και η ανάγκη να αποφευχθεί µεγάλη και δαπανηρή αύξηση

του φόρτου εργασίας της δηµόσιας διοίκησης. Η κοινή θέση επανέρχεται επίσης σε πολλές

περιπτώσεις στη διατύπωση της Σύµβασης του Αarhus.

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση.

________________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο, στις 28/1/2002, ενόψει της έκδοσης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
[2000/0169(COD)],

Σχετικά µε το άρθρο 7

«Η Επιτροπή εµµένει ότι η ενεργητική ενηµέρωση δυνάµει του άρθρου 7 δεν απαλλάσσει τα κράτη
µέλη από την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας, όπως προβλέπεται στη νοµοθεσία αυτή.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται για τα σχετικά µέρη των
εκθέσεων όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 3.»

Σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης του Ώρχους από την Κοινότητα

«Tο Συµβούλιο τονίζει ότι τα κράτη µέλη και η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να
εφαρµόσουν τον πρώτο πυλώνα της Σύµβασης του Ώρχους για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα
περιβάλλοντος, κατά προτίµηση πριν από τα τέλη του 2002.

Ειδικότερα, πρέπει ωστόσο να εξασφαλιστεί ότι τα κοινοτικά θεσµικά όργανα εφαρµόζουν τις
σχετικές διατάξεις της Σύµβασης. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το
συντοµότερο δυνατό κατάλληλη πρόταση µε τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του πρώτου
πυλώνα της Σύµβασης από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει
να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι κανόνες του άρθρου 255 της συνθήκης είναι ανεπαρκείς για την
εφαρµογή της Σύµβασης του Ώρχους. Κατά την κατάρτιση της πρότασης, θα πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να υποβάλει µέχρι τον Ιούνιο του 2002 έκθεση για τα βήµατα
που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να συνάψει τη σύµβαση του Ώρχους.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 31.01.2002
SEC(2002) 103 τελικό

2000/0169 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση στην

περιβαλλοντική πληροφόρηση
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2000/0169 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση στην περιβαλλοντική

πληροφόρηση

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο EΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM (2000 ) 402  τελικό - 2000/169 (COD):

29 Ιουνίου 2000.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

29 Νοεµβρίου 2000.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε
πρώτη ανάγνωση:

14 Μαρτίου 2001.

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 6 Ιουνίου 2001.

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 28 Ιανουαρίου 2002.

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση θα αντικαταστήσει την οδηγία 90/313/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα
περιβάλλοντος.

Ο στόχος της πρότασης είναι τριπλός:

1. Κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρµογή της
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ.

2. Προπαρασκευή ενόψει της κύρωσης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της
σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη για την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (της καλούµενης Σύµβασης
του Aarhus), που υπεγράφη το 1998, καθιστώντας την κοινοτική νοµοθεσία συνεπή
προς τις αντίστοιχες διατάξεις της ως άνω σύµβασης.

3. Προσαρµογή της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ στις εξελίξεις που έχουν παρατηρηθεί στον
τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας ώστε να
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αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται, συλλέγονται,
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται οι πληροφορίες.

Τα κεντρικά σηµεία της πρότασης είναι:

- Η παροχή δικαιώµατος στην πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η
διασφάλιση της διάθεσης και διάδοσης των περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό
µέσω, ιδιαίτερα, των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας.

- Ο ευρύτερος ορισµός της περιβαλλοντικής πληροφόρησης καθώς και ο
λεπτοµερέστερος ορισµός των δηµόσιων αρχών.

- Ο περιορισµός σε ένα µήνα της προθεσµίας µέσα στην οποία οι δηµόσιες αρχές
πρέπει να παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες στους αιτούντες.

- ∆ιευκρινίζεται περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής των εξαιρέσεων όπου δικαιολογείται η
άρνηση παροχής πληροφόρησης. Η άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφόρηση
επιτρέπεται µόνον εφόσον η αποκάλυψη των πληροφοριών θα επηρεάσει δυσµενώς τα
συµφέροντα που προστατεύονται από την εξαίρεση. Το δηµόσιο συµφέρον που
εξυπηρετείται από την αποκάλυψη των πληροφοριών πρέπει να σταθµίζεται σε σχέση
µε εκείνο που εξυπηρετείται από τις εξαιρέσεις. Εφόσον το ειδικό βάρος του
δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετείται από την αποκάλυψη υπερτερεί εκείνου των
συµφερόντων που προστατεύονται από µιαν εξαίρεση, τότε πρέπει να παρέχεται
πρόσβαση στις πληροφορίες.

- Περιλαµβάνονται, επίσης, οι λεπτοµερείς διατάξεις για τα τέλη που µπορεί να ζητούν
οι δηµόσιες αρχές για την παροχή των αιτούµενων πληροφοριών. Η παροχή των
πληροφοριών δεν µπορεί να γίνεται υπό τον όρο της προκαταβολής των τελών.

- Προβλέπονται δύο είδη διαδικασιών επανεξέτασης (διοικητική και δικαστική
διαδικασία) για την αντιµετώπιση πράξεων ή παραλείψεων των δηµόσιων αρχών σε
σχέση µε αιτήµατα για πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες·

- Η πρόταση περιλαµβάνει λεπτοµερείς διατάξεις για την καλούµενη ενεργητική
παροχή πληροφοριών από τις δηµόσιες αρχές, δηλ. τις πληροφορίες που πρέπει
διαχέουν αυθόρµητα οι δηµόσιες αρχές, ιδιαίτερα µέσω διαθέσιµων τεχνολογιών για
τις πληροφορίες και την επικοινωνία.

- Πέντε χρόνια µετά το χρονικό όριο µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία, θα πρέπει να
γίνει αναθεώρηση της οδηγίας. Στην αναθεώρηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
συµπεράσµατα των εκθέσεων από τα κράτη µέλη σχετικά µε την κτηθείσα πείρα από
την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας.

3 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Στις 14 Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε και τις 30 προταθείσες
τροπολογίες.
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Γενικά, η Επιτροπή δέχτηκε τις τροπολογίες που επιδιώκουν να εναρµονίσουν την πρόταση
µε τη Σύµβαση του Aarhus. Άλλες τροπολογίες που διασαφηνίζουν ορισµένες διατάξεις της
πρότασης έγιναν δεκτές κατ'αρχήν ή εν µέρει.

Εντούτοις, οι τροπολογίες που παρεκκλίνουν ουσιαστικά από το κεκτηµένο του Aarhus ή που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης δεν έγιναν δεκτές.

3.2 Επί µέρους παρατηρήσεις

3.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και
ενσωµατώθηκαν, ως έχουν ή τροποποιηµένες, στην κοινή θέση

Η Επιτροπή δέχτηκε εν µέρει την τροπολογία 1. Το Συµβούλιο συµφώνησε. Κατά συνέπεια, η
πρώτη αιτιολογική σκέψη τροποποιήθηκε ώστε να ενσωµατώσει τις βασικότερες ιδέες της
τροπολογίας.

Η τροπολογία 3 έγινε επίσης δεκτή από την Επιτροπή και από το Συµβούλιο.

Η Επιτροπή δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία 15 που αφορά τον ορισµό των δηµοσίων αρχών
ο οποίος δίνεται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, ώστε να ευθυγραµµιστεί η
πρότασή της µε τον ορισµό που προβλέπεται στη Σύµβαση του Aarhus. Αυτό το τµήµα του
ορισµού βρίσκεται τώρα στο εδάφιο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 17 και µέρος της τροπολογίας 20 αφορούν τη συνέχεια που πρέπει να δώσουν
οι δηµόσιες αρχές σε αιτήµατα διατυπωµένα πολύ γενικόλογα. Η ιδέα στην οποία βασίζονται
αυτές οι τροπολογίες ήταν ότι, σε παρόµοιες περιπτώσεις, οι δηµόσιες αρχές πρέπει να
ζητούν διευκρινίσεις από τους υποψηφίους και να τους βοηθούν στη διατύπωση των
αιτηµάτων τους. Και οι δύο τροπολογίες έγιναν δεκτές κατ'αρχήν από την Επιτροπή. Η
παράγραφος 3 του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης τροποποιήθηκε για να τις λάβει υπόψη.
Κατά συνέπεια, όταν ένα αίτηµα διατυπώνεται κατά τρόπο πάρα πολύ γενικό, οι δηµόσιες
αρχές πρέπει να ζητούν από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτηµα του και να βοηθούν τον
αιτούντα µε αυτόν τον τρόπο, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες για τη χρήση των προσβάσιµων
από το κοινό καταλόγων που αναφέρονται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 3.

Η Επιτροπή δέχτηκε εν µέρει και κατ'αρχήν την τροπολογία 19 που εξετάζει τις πρακτικές
ρυθµίσεις και ειδικότερα την απαίτηση να παρέχουν οι δηµόσιες αρχές συµβουλές στο κοινό.
Κατά συνέπεια, προστέθηκε στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 ένα νέο εδάφιο δ), που απαιτεί
να υποστηρίζουν οι ανώτεροι υπάλληλοι το κοινό όταν επιδιώκει να έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες.

Το τµήµα της τροπολογίας 21 που αφορά το εδάφιο ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της
πρότασης έγινε αποδεκτό σε γενικές γραµµές από την Επιτροπή υπό τον όρο να τηρηθεί η
ακριβής διατύπωση της Σύµβασης του Aarhus. Το Συµβούλιο συµφώνησε.

Το ίδιο ισχύει για το τµήµα της τροπολογίας 21 που αφορά την τελευταία παράγραφο του
άρθρου 4(2) της αρχικής πρότασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε να αναφέρει
συγκεκριµένα στο κείµενο ότι οι λόγοι άρνησης πρέπει να ερµηνεύονται περιοριστικά. Η
Επιτροπή δέχτηκε το τµήµα της τροπολογίας που αποβλέπει στην περαιτέρω ευθυγράµµιση
του κειµένου µε τη Σύµβαση του Aarhus. Το Συµβούλιο συµφώνησε.

Τµήµα της τροπολογίας 25 αποβλέπει στην περαιτέρω ευθυγράµµιση των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 6 της αρχικής πρότασης µε την αντίστοιχη διάταξη της Σύµβασης του Aarhus
µε την προσθήκη των λέξεων «ανεξάρτητης» και «αµερόληπτης» για τον χαρακτηρισµό της
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νοµοθετικά συσταθείσας αρχής που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους. Το Συµβούλιο
συµφώνησε.

Η Επιτροπή δέχτηκε τµήµα της τροπολογίας 26, που αφορά το άρθρο 7 για τη διάδοση των
περιβαλλοντικών πληροφοριών. Ειδικότερα, δέχτηκε το τµήµα της τροπολογίας που
προσθέτει τη λέξη «τουλάχιστον» στα είδη πληροφοριών που δηµοσιοποιούνται για να
καταστεί σαφές ότι πρόκειται για ελάχιστο µη εξαντλητικό κατάλογο πληροφοριών και ότι τα
κράτη µέλη µπορούν να τον υπερβούν όταν εφαρµόζουν την οδηγία. Το Συµβούλιο
συµφώνησε.

Η Επιτροπή δέχτηκε κατ'αρχήν το τµήµα της τροπολογίας 28 που έχει ως σκοπό να ανατεθεί
στην Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο χάραξης κατευθυντηρίων γραµµών το οποίο θα
καθορίζει τον τρόπο εκπόνησης των εθνικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
αρχικής πρότασης. Το Συµβούλιο συµφώνησε.

3.2.2. Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έκανε δεκτές η Επιτροπή, οι οποίες
όµως δεν συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση.

Σκοπός της τροπολογίας 15 είναι να περιληφθεί ένας νέος ορισµός «των πληροφοριών που
κατέχει µια δηµόσια αρχή». Η Επιτροπή θα δεχόταν να συµπεριληφθεί αυτή η αναφορά αλλά
το Συµβούλιο δεν συµφώνησε.

Σύµφωνα µε το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης, οι
δηµόσιες αρχές έχουν το δικαίωµα να απορρίπτουν την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες εάν η αίτηση αφορά έγγραφα που δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί ή εσωτερικές
επικοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το δηµόσιο ενδιαφέρον που
εξυπηρετείται από τη διάθεση των πληροφοριών. Τµήµα της τροπολογίας 20 έχει ως στόχο να
καταστεί αυτή η εξαίρεση συνάρτηση των διακυβευόµενων συµφερόντων όπως απαιτείται
από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4. Η Επιτροπή δέχτηκε
αυτήν την ιδέα. Εντούτοις, το Συµβούλιο δεν συµφώνησε.

Η Επιτροπή δέχτηκε επίσης το τµήµα της τροπολογίας 21 που αφορά το εδάφιο α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης και που αποβλέπει στην περαιτέρω
ευθυγράµµιση του κειµένου µε τη Σύµβαση του Aarhus. Το τµήµα αυτό δεν
συµπεριλήφθηκε.

Η Επιτροπή δέχτηκε κατ'αρχήν το τµήµα της τροπολογίας 23 που έχει ως σκοπό να απαιτείται
από τις δηµόσιες αρχές να κοινοποιούν το όνοµα του αρµοδίου και εκτίµηση του χρόνου που
θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση στις περιπτώσεις όπου το αίτηµα απορρίφθηκε µε το
αιτιολογικό ότι αφορούσε υλικό που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Κατά την άποψη της
Επιτροπής, αυτό πρέπει να γίνει «όπου είναι εφαρµόσιµο». Το Συµβούλιο δεν συµφώνησε.

Η Επιτροπή δέχτηκε επίσης εν µέρει και κατ'αρχήν τις τροπολογίες 11 και 24 που αφορούν
αντίστοιχα την αιτιολογική σκέψη 21 και το σχετικό µε αυτήν άρθρο 5 της αρχικής πρότασης
το οποίο αφορά τα τέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε να καταστήσει σαφές ότι τα
τέλη που οι δηµόσιες αρχές µπορούν να επιβάλλουν για την παροχή περιβαλλοντικών
πληροφοριών δεν µπορούν να υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής του ζητηθέντος υλικού και
δεν πρέπει να περιλαµβάνουν το χρόνο που δαπανά το προσωπικό για την αναζήτηση και τη
σύνθεση των ζητηθέντων πληροφοριών. Το Συµβούλιο δεν συµφώνησε.

Η Επιτροπή δέχτηκε να προσθέσει στον κατάλογο των ελάχιστων πληροφοριών που
διατίθενται στο κοινό ο οποίος περιλαµβάνεται στο άρθρο 7, τις «περιβαλλοντικές
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συµφωνίες» όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 26. Το Συµβούλιο δεν
συµφώνησε.

Στην τροπολογία 28 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υποβάλουν έκθεση τα κράτη µέλη
στην Επιτροπή σχετικά µε την εµπειρία που αποκόµισαν από την εφαρµογή της οδηγίας το
αργότερο έως τον ∆εκέµβριο του 2005. Στην τροπολογία 13, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε
ζητήσει να υποβάλλεται σε αναθεώρηση η οδηγία κάθε τέσσερα χρόνια, µετά την υποβολή
των εθνικών εκθέσεων από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή δέχτηκε να τροποποιήσει την αρχική
πρότασή της ώστε να απαιτείται από τα κράτη µέλη να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την
εµπειρία που αποκόµισαν 4 έτη µετά την προθεσµία για τη µεταφορά αντί των 5 ετών. Το
Συµβούλιο δεν συµφώνησε. Με την υφιστάµενη διατύπωση του άρθρου 8, τα κράτη µέλη
υποβάλλουν έκθεση ως προς την κτηθείσα 7 έτη µετά την προθεσµία για τη µεταφορά. Οι
εθνικές εκθέσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή έξι µήνες µετά από αυτήν την ηµεροµηνία.

Σκοπός της τροπολογίας 29 είναι να καθοριστεί προθεσµία 12 µηνών για τη µεταφορά της
οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. Η Επιτροπή πρότεινε προθεσµία 18 µηνών για να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διατάξεις της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ έχουν τροποποιηθεί. Αυτό
δεν έγινε δεκτό από το Συµβούλιο που θέλησε µακρύτερη προθεσµία για τη µεταφορά. Με
την υφιστάµενη διατύπωση του άρθρου 9, τα κράτη µέλη οφείλουν να µεταφέρουν την
οδηγία εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της.

3.2.3 Αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση

Αιτιολογικές σκέψεις της αρχικής πρότασης

Στην αιτιολογική σκέψη 5 οι λέξεις «ευθυγραµµιστεί» και «κύρωσής» έχουν αντικατασταθεί
αντίστοιχα από «είναι συνεπής» και «σύναψής».

Η αιτιολογική σκέψη 9 τροποποιήθηκε για να αντανακλά τη νέα διατύπωση της αντίστοιχης
διάταξης στο κείµενο.

Ελάσσονες τροπολογίες προς απλοποίηση έγιναν στις αιτιολογικές σκέψεις 10 και 13.

Η αιτιολογική σκέψη 14 τροποποιήθηκε προκειµένου να αντανακλά τις αλλαγές που
εισήχθησαν στο αντίστοιχο άρθρο 3.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 συγχωνεύθηκαν και υπέστησαν ελαφρές αλλαγές για να
αντανακλούν καλύτερα τη διατύπωση του άρθρου 3 της αρχικής πρότασης.

Η αιτιολογική σκέψη 18 επαναδιατυπώθηκε για να σχετίζεται καλύτερα µε τη νέα διατύπωση
του αντίστοιχου άρθρου και για να αντανακλά εν µέρει την τροπολογία 9.

Η αιτιολογική σκέψη 19 διαγράφηκε προκειµένου να αντανακλά τη νέα διατύπωση του
εδαφίου δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

Η αιτιολογική σκέψη 21 επαναδιατυπώθηκε για να αντανακλά τις αλλαγές που εισήχθησαν
στο αντίστοιχο άρθρο του κειµένου, δηλαδή στο άρθρο 5.

Η αιτιολογική σκέψη 23 τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η νέα διατύπωση του
αντίστοιχου άρθρου 7.

Η αιτιολογική σκέψη 24 επαναδιατυπώθηκε ελαφρώς για να ληφθεί υπόψη τµήµα της
τροπολογίας 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως για να συνδεθούν οι εθνικές εκθέσεις
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µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της οδηγίας στη διαδικασία
αναθεώρησης.

Προστέθηκε µια νέα τελευταία αιτιολογική σκέψη η οποία αναφέρει συγκεκριµένα ότι οι
διατάξεις της οδηγίας δεν επηρεάζουν το δικαίωµα ενός κράτους µέλους να διατηρήσει ή να
εισαγάγει µέτρα που προβλέπουν ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες από αυτήν που
απαιτεί η οδηγία. Από νοµικής άποψης, η εισαγωγή µιας τέτοιας διάταξης είναι περιττή
καθώς το άρθρο 176 της Συνθήκης ΕΚ το προβλέπει ήδη.

Οι αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης αριθµήθηκαν εκ νέου για να ληφθεί υπόψη η
απαλοιφή των αιτιολογικών σκέψεων της αρχικής πρότασης που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 1: Στόχος

Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 της πρότασης είναι τώρα «να
προωθηθεί, συστηµατικά, η ευρύτερη πιθανή συστηµατική διαθεσιµότητα και διάθεση στο
κοινό των περιβαλλοντικών πληροφοριών». Η διατύπωση αυτή είναι πιο αδύνατη από αυτήν
της αρχικής πρότασης η οποία ανέφερε ότι έπρεπε να διασφαλισθεί η συστηµατική διάθεση
και δηµοσιοποίηση περιβαλλοντικών πληροφοριών, ιδίως µέσω των διαθέσιµων µέσων των
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Άρθρο 2: Ορισµοί

Το Συµβούλιο πρόσθεσε την αναφορά «οι υδροβιότοποι, οι παράκτιες και θαλάσσιες
περιοχές» στον ορισµό των «περιβαλλοντικών πληροφοριών» που ορίζονται στο εδάφιο 1 του
άρθρου 2 της πρότασης. Η Επιτροπή δεν είχε δεχτεί αυτό το τµήµα της τροπολογίας 15 που
είχε προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µε
τον ορισµό των «περιβαλλοντικών πληροφοριών» που προβλέπεται στη Σύµβαση του Aarhus
ο οποίος δεν περιλαµβάνει παρόµοια αναφορά.

Επιπλέον, το Συµβούλιο συγχώνευσε το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ορισµού των «περιβαλλοντικών πληροφοριών» µε το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 δεδοµένου ότι θεωρήθηκε ότι «οι εκποµπές, απορρίψεις και άλλες εκχύσεις στο
περιβάλλον» θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως «παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τα
στοιχεία του περιβάλλοντος». Η Επιτροπή συµφώνησε.

Τέλος, η αναφορά στην «ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια» του εδάφιου β) της παραγράφου 1
του άρθρου 2 της πρότασης απαλείφτηκε δεδοµένου ότι θεωρήθηκε ότι καλύπτεται επαρκώς
από το εδάφιο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πρότασης (άρθρο 2(1) (ε) της κοινής
θέσης). Η Επιτροπή δέχτηκε και αυτήν την αλλαγή.

Ο ορισµός της «δηµόσιας αρχής» που περιέχεται στο εδάφιο β) της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 της πρότασης τοποθετήθηκε στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και
επαναδιατυπώθηκε. Αυτό έγινε για να ευθυγραµµιστεί µε την αντίστοιχη διάταξη της
Σύµβασης του Aarhus.

Η τελευταία πρόταση του ορισµού της «δηµόσιας αρχής» που περιέχεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 2 της πρότασης τροποποιήθηκε για να ευθυγραµµιστεί µε την ακριβή διατύπωση
της Σύµβασης του Aarhus.

Ο ορισµός που αφορά τις «πληροφορίες που κατέχει φορέας για λογαριασµό της δηµόσιας
αρχής» ο οποίος περιέχεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της πρότασης απλοποιήθηκε. Η
αρχή στην οποία βασίζεται ο ορισµός που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής εντούτοις
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εξασφαλίζεται.

Το Συµβούλιο πρόσθεσε έναν νέο ορισµό του όρου «κοινό» στο άρθρο 2(5). Αυτός ο ορισµός
είναι σύµφωνος µε αυτόν που περιέχεται στη Σύµβαση του Aarhus. Η Επιτροπή επίσης
συµφώνησε.

Άρθρο 3: Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν αίτησης

Η παράγραφος (3) του άρθρου 3 της πρότασης της Επιτροπής ζητά από τη δηµόσια αρχή να
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διατεθούν οι πληροφορίες που ζητά ο αιτών
για συγκεκριµένο λόγο εντός της χρονικής περιόδου που είναι απαραίτητη προκειµένου να
ικανοποιηθεί το αίτηµα του αιτούντα. Αυτή η παράγραφος απαλείφτηκε δεδοµένου ότι
θεωρήθηκε ότι αυτό θα δηµιουργούσε ένα «σύστηµα δύο ταχυτήτων» για την παροχή των
ζητούµενων πληροφοριών. Οι αιτούντες που θα δηλώνουν ότι οι πληροφορίες ζητούνται για
συγκεκριµένο λόγο ήταν πιθανό να τυχαίνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης από αυτούς που δεν
έχουν δηλώσει το λόγο για το αίτηµά τους. Επίσης θεωρήθηκε ότι αυτή η διάταξη θα
µπορούσε να έρχεται κάπως σε αντίφαση µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της πρότασης
σύµφωνα µε την οποία οι αιτούντες δεν είναι υποχρεωµένοι να επικαλούνται οποιοδήποτε
συµφέρον όταν υποβάλλουν αίτηση για παροχή πληροφοριών. Τέλος, πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι ο γενικός κανόνας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, είναι ότι οι
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται, το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός µηνός.

Παρά τα ανωτέρω, και προκειµένου να ληφθεί κάπως υπόψη η ιδέα στην οποία βασίζεται
αυτή η διάταξη, προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 αναφορά «σε οποιοδήποτε
χρονοδιάγραµµα προσδιορίζεται από τον αιτούντα». Η Επιτροπή συµφώνησε.

Σύµφωνα µε το εδάφιο α) της παραγράφου 4 του άρθρου 3, οι δηµόσιες αρχές πρέπει τώρα να
παρέχουν τις πληροφορίες µε τη συγκεκριµένη µορφή ή µορφότυπο που απαιτείται από τον
αιτούντα εκτός αν τέτοιες πληροφορίες «είναι ήδη δηµοσιοποιηµένες υπό άλλη µορφή ή
µορφότυπο, ιδίως σύµφωνα µε το άρθρο 7, που εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση». Η
αναφορά στο άρθρο 7 που αφορά την ενεργητική παροχή πληροφοριών είναι αποδεκτή στην
Επιτροπή. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν είναι πολύ ευχαριστηµένη µε την απαλοιφή της
αναφοράς « του αιτούντος» στο (α). Οι πληροφορίες που διατίθενται από τις δηµόσιες αρχές
µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών µπορούν πράγµατι να
είναι ευπρόσιτες σε έναν αιτούντα που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο τεχνολογίας. Αλλά
δεν µπορούν να έχουν όλοι οι υποψήφιοι πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών.

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις

Αιτήσεις για περιβαλλοντικές πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν από τους αιτούντες σε
δηµόσια αρχή η οποία δεν διατηρεί τέτοιες πληροφορίες. Με τη νέα διατύπωση του εδαφίου
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, σε τέτοιες περιπτώσεις, η δηµόσια αρχή στην οποία έχει
υποβληθεί η αίτηση έχει την άδεια να διαβιβάσει την αίτηση στη δηµόσια αρχή που διατηρεί
τις πληροφορίες και να ενηµερώσει δεόντως τον αιτούντα ή να ενηµερώσει τον αιτούντα
σχετικά µε τη δηµόσια αρχή στην οποία θεωρεί ότι είναι δυνατό να υποβληθεί η αίτηση για
τις αιτούµενες πληροφορίες. Με τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής, η δηµόσια αρχή
στην οποία η αίτηση είχε απευθυνθεί λανθασµένα είχε την υποχρέωση να διαβιβάσει το
αίτηµα στη δηµόσια αρχή που διατηρεί τις πληροφορίες εφόσον αυτή ήταν γνωστή. Ο αιτών
έπρεπε να ενηµερωθεί δεόντως. Η τρέχουσα διατύπωση είναι πιο αδύνατη από την αρχική
πρόταση. Εντούτοις, είναι σύµφωνη µε την αντίστοιχη διάταξη της Σύµβασης του Aarhus.
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Σύµφωνα µε το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης, οι
δηµόσιες αρχές είχαν δικαίωµα να αρνηθούν την πρόσβαση στις πληροφορίες εάν η αίτηση
αφορούσε υλικό που δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί ή εσωτερικές επικοινωνίες. Σε κάθε
παρόµοια περίπτωση, το δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετείται από τη διάθεση των
πληροφοριών αυτών επιβάλλεται να λαµβάνεται υπόψη. Αυτή η φράση αντικαταστάθηκε από
τη φράση «λαµβάνοντας υπόψη το δηµόσιο ενδιαφέρον που εξυπηρετείται από τη διάθεση
των πληροφοριών». Αυτή η διατύπωση είναι σύµφωνη µε την αντίστοιχη διάταξη της
Σύµβασης του Aarhus. Εντούτοις, στόχος της αρχικής πρότασης ήταν να καταστεί σαφές ότι
κάθε φορά που υποβάλλεται παρόµοια αίτηση, η σχετική δηµόσια αρχή οφείλει να λάβει
υπόψη το δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετείται µε τη διάθεση των πληροφοριών πριν λάβει
την τελική απόφαση σχετικά µε την αίτηση.

Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης επέτρεπε στις δηµόσιες
αρχές να απορρίπτουν αιτήσεις για πληροφόρηση εφόσον η διάθεση των πληροφοριών θα
µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικών ή
βιοµηχανικών πληροφοριών για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία προβλέπει
ανάλογη εµπιστευτικότητα προκειµένου να προστατευτεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον.
Προστέθηκε αναφορά «στο δηµόσιο συµφέρον να διατηρηθεί ο εµπιστευτικός χαρακτήρας
των στατιστικών στοιχείων και το φορολογικό απόρρητο» παρά το γεγονός ότι η αντίστοιχη
διάταξη της Σύµβασης του Aarhus δεν περιλαµβάνει παρόµοια αναφορά.

Επιπλέον, η αρχική πρόταση δεν επέτρεπε στις δηµόσιες αρχές να παρακρατούν πληροφορίες
σχετικά µε τις εκποµπές, απορρίψεις και άλλες εκχύσεις στο περιβάλλον οι οποίες αποτελούν
αντικείµενο των διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας. Αυτό το τµήµα του εδαφίου δ) της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 έχει ευθυγραµµιστεί τώρα µε την αντίστοιχη διάταξη της
Σύµβασης του Aarhus που είναι ασθενέστερη από την αρχική πρόταση και έχει ως εξής:
«Εντός του πλαισίου αυτού, γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές οι οποίες
είναι σηµαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος».

Το εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που αφορά την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων τροποποιήθηκε για να ευθυγραµµιστεί µε την αντίστοιχη διάταξη της Σύµβασης
του Aarhus. Λήφθηκε εποµένως υπόψη η τροπολογία 21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 τροποποιήθηκε για να ευθυγραµµιστεί
µε τη διατύπωση της Σύµβασης του Aarhus και έχει τώρα διατυπωθεί ως εξής: «Οι λόγοι
απόρριψης ερµηνεύονται περιοριστικά, λαµβανοµένου υπόψη για το συγκεκριµένο ζήτηµα
του δηµοσίου συµφέροντος που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση και λαµβανοµένου
υπόψη κατά πόσον οι ζητούµενες πληροφορίες σχετίζονται µε εκποµπές στο περιβάλλον». Η
αρχική πρόταση επιδίωκε να καταστήσει σαφές ότι σε κάθε περίπτωση, το δηµόσιο συµφέρον
που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση πρέπει να σταθµίζεται σε σχέση µε το δηµόσιο
συµφέρον που προστατεύεται µε την εξαίρεση. Η πρόσβαση στις αιτούµενες πληροφορίες
πρέπει να χορηγείται εάν το δηµόσιο συµφέρον αντισταθµίζει το συµφέρον που
προστατεύεται µε την εξαίρεση.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 τροποποιήθηκε για να καταστεί πιο συνεπής µε τη Σύµβαση
του Aarhus. Η Σύµβαση δεν απαιτεί να υποβάλλονται εγγράφως οι αιτήσεις για παροχή
πληροφοριών. Εντούτοις, η αρχική πρόταση απαιτούσε από τις δηµόσιες αρχές να
κοινοποιούν τις αρνήσεις εγγράφως. Με την τωρινή διατύπωση, απαιτείται από τις δηµόσιες
αρχές να κοινοποιούν τις αρνήσεις στους αιτούντες εγγράφως ή ηλεκτρονικά µόνο όταν η
αίτηση έχει υποβληθεί εγγράφως ή όταν ο αιτών το έχει ζητήσει.
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Άρθρο 5: Τέλη

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρχικής πρότασης απαγόρευε στις δηµόσιες αρχές να
εξαρτούν την παροχή πληροφοριών από την προκαταβολή τέλους. Με την παρούσα
διατύπωση, επιτρέπεται στις δηµόσιες αρχές να ζητούν την προκαταβολή τελών. Ωστόσο,
αυτές οφείλουν να δηµοσιοποιούν και να διαθέτουν στους αιτούντες πίνακα των
προβλεποµένων τελών, όπου να αναφέρεται πότε η παροχή της πληροφορίας εξαρτάται από
την προκαταβολή του τέλους. Αν και λιγότερο φιλόδοξη από την αρχική πρόταση, η νέα
διατύπωση είναι σύµφωνη µε τη Σύµβαση του Aarhus.

Σύµφωνα µε το εδάφιο 3 του άρθρου 5 της αρχικής πρότασης, η επιτόπια εξέταση των
αιτούµενων πληροφοριών πρέπει να είναι δωρεάν. Με την παρούσα διατύπωση, δεν πρέπει
να επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την επιτόπια εξέταση των αιτούµενων πληροφοριών.

Άρθρο 6: Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η πρόταση της Επιτροπής όριζε ότι τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες
µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον διοικητικής ή άλλης δικαστικής αρχής για τον
έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων ή των παραλείψεων της δηµόσιας αρχής σε σχέση µε
µια αίτηση. Πέραν τούτου, το εδάφιο 2 του άρθρου 6 συγκεκριµένα επιτρέπει στις δηµόσιες
αρχές να παρέχουν έννοµη προστασία στους τρίτους που ενδεχοµένως ενοχοποιήθηκαν λόγω
διάθεσης πληροφοριών από δηµόσια αρχή. Η Σύµβαση του Aarhus δεν εµποδίζει τα
συµβαλλόµενα µέρη να θεσπίσουν σχετικές διαδικασίες και σε ορισµένα κράτη µέλη αυτές οι
διαδικασίες υφίστανται ήδη. Εποµένως, η Επιτροπή δέχτηκε αυτήν την προσθήκη.

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι µόνο οι τελικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία
επανεξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 θα είναι δεσµευτικές για τη
δηµόσια αρχή που διατηρεί τις πληροφορίες. Για να ευθυγραµµιστεί περαιτέρω το κείµενο µε
την αντίστοιχη διάταξη της Σύµβασης του Aarhus, προστέθηκε µια νέα πρόταση που έχει ως
εξής: «Η αιτιολόγηση είναι έγγραφη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η πρόσβαση σε
πληροφορίες απορρίπτεται κατά την παρούσα παράγραφο.»

Άρθρο 7: ∆ηµοσιοποίηση περιβαλλοντικών πληροφοριών

Στο εδάφιο 1 του άρθρου 7 διευκρινίστηκε περαιτέρω το είδος περιβαλλοντικών
πληροφοριών που πρέπει να ταξινοµηθούν µε σκοπό την ενεργητική διάδοσή τους στο κοινό.
Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να δηµοσιοποιούν µόνο τις περιβαλλοντικές πληροφορίες «που
είναι σχετικές µε τις λειτουργίες τους» και όχι «περιβαλλοντικές πληροφορίες» γενικά όπως
προέβλεπε η αρχική πρόταση. Κατά συνέπεια µια δηµόσια αρχή αρµόδια για την ποιότητα
του αέρα θα πρέπει να δηµοσιοποιεί π.χ. πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα και όχι
πληροφορίες για τους υδάτινους πόρους εάν αυτός ο τοµέας δεν εµπίπτει στη σφαίρα ευθύνης
της. Αυτό το εδάφιο συµφωνεί µε τη Σύµβαση του Aarhus.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται
«χρησιµοποιώντας ιδίως τα διαθέσιµα τηλεπικοινωνιακά µέσα της πληροφορικής και της
διαθέσιµης ηλεκτρονικής τεχνολογίας» αντί για «χρησιµοποιώντας ιδίως τα διαθέσιµα
τηλεπικοινωνιακά µέσα της πληροφορικής και/ή της διαθέσιµης ηλεκτρονικής τεχνολογίας»
στην αρχική πρόταση.

Οι πληροφορίες που θα διατίθενται χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα τηλεπικοινωνιακά µέσα
της πληροφορικής και/ή της διαθέσιµης ηλεκτρονικής τεχνολογίας δεν χρειάζεται να
περιλαµβάνουν πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί πριν την έναρξη ισχύος της οδηγίας εκτός
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αν είναι ήδη διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι να µην είναι
υποχρεωτική η δηµοσιοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα των ιστορικών πληροφοριών που δεν
ήταν διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή όταν συλλέχθηκαν.

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να δηµοσιοποιούνται πρέπει να είναι
«ενηµερωµένες ως αρµόζει». Αυτή η αναφορά προστέθηκε για να ληφθεί υπόψη η Σύµβαση
του Aarhus εξασφαλίζοντας συγχρόνως έναν ορισµένο βαθµό ευελιξίας στα κράτη µέλη κατά
την εφαρµογή της διάταξης.

Η τελευταία παράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αρχικής πρότασης που
απαιτούσε από τις δηµόσιες αρχές να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση των
περιβαλλοντικών πληροφοριών και, ιδίως, εκείνων που αναφέρονται στα σηµεία (α) έως (ε)
υπό µορφή ή µορφότυπο που να επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή τους και την πρόσβαση
σε αυτές µέσω των τηλεπικοινωνιακών µέσων της πληροφορικής ή άλλων ηλεκτρονικών
µέσων έχει απαλειφθεί. Η διατύπωση αυτή είναι ασθενέστερη από την αρχική πρόταση.

Τέλος, προστέθηκε µια τελευταία παράγραφος (6). ∆ιευκρινίζει ότι οι απαιτήσεις του άρθρου
7 πληρούνται µε τη δηµιουργία συνδέσεων µε ιστοθέσεις στο Internet όπου µπορούν να
αναζητηθούν οι πληροφορίες.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση δεν αλλάζει τη βασική προσέγγιση και τους στόχους της
αρχικής πρότασης και ότι διευκρινίζει µερικές πτυχές της. Εντούτοις, σε άλλες πτυχές, η
πρόταση έχει αποδυναµωθεί και οι προθεσµίες για τη µεταφορά και για τη διαδικασία
αναθεώρησης έχουν επιµηκυνθεί. Παρόλο που γενικά είναι λιγότερο φιλόδοξο από την
αρχική πρόταση, το κείµενο όπως έχει τώρα είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της Σύµβασης
του Aarhus.

Η Επιτροπή µπορεί εποµένως γενικά να υποστηρίξει την κοινή θέση αλλά θα είναι ευέλικτη
στην προσέγγισή της στη δεύτερη ανάγνωση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή καθώς και το Συµβούλιο και η Επιτροπή από
κοινού παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχετικά µε το άρθρο 7

«Η Επιτροπή εµµένει στην άποψη ότι η ενεργητική πληροφόρηση που προβλέπεται στο
άρθρο 7 δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά
µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας όπως προβλέπεται στην εν λόγω νοµοθεσία.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα σχετικά µέρη των
εκθέσεων που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος τις οποίες προβλέπει η
παράγραφος 2 του άρθρου 7.»

Σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης του Aarhus από την Κοινότητα
«Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2002 έκθεση για να περιγράψει τα
απαιτούµενα βήµατα που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να συνάψει τη Σύµβαση
του Aarhus».


