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RICHTLINIE 2002/    /EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom

über die Beteiligung der Öffentlichkeit

bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme

und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates

in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission 1,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 2,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 3,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 4,

                                                
1 ABl. C 154 E vom 29.5.2001, S. 123.
2 ABl. C 221 vom 7.8.2001, S. 65.
3 ABl. C 357 vom 14.12.2001, S. 58.
4 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom ... (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom ... (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die gemeinschaftlichen Umweltvorschriften sollen dazu beitragen, die Umweltqualität zu
erhalten, zu schützen und zu verbessern sowie die menschliche Gesundheit zu schützen.

(2) Die gemeinschaftlichen Umweltvorschriften enthalten auch Bestimmungen, die Behörden
oder andere Stellen beachten müssen, wenn sie Entscheidungen treffen, die erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen
haben können.

(3) Eine effektive Beteiligung der Öffentlichkeit bei Entscheidungen ermöglicht es einerseits der
Öffentlichkeit, Meinungen und Bedenken zu äußern, die für diese Entscheidungen von Belang
sein können, und ermöglicht es andererseits auch den Entscheidungsträgern, diese Meinungen
und Bedenken zu berücksichtigen; dadurch wird der Entscheidungsprozess nachvollziehbarer
und transparenter, und in der Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein für Umweltbelange.

(4) Die Beteiligung, in die auch Verbände, Organisationen und Gruppen - insbesondere Nichtre-
gierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen - einbezogen sind, sollte
daher gefördert werden.

(5) Die Gemeinschaft hat am 25. Juni 1998 das VN/ECE-Übereinkommen über den Zugang zu
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu
Gerichten in Umweltangelegenheiten ("Århus-Übereinkommen") unterzeichnet. Damit die
Gemeinschaft dieses Übereinkommen ratifizieren kann, sollte das Gemeinschaftsrecht ord-
nungsgemäß an dieses Übereinkommen angeglichen werden.

(6) Eines der Ziele des Übereinkommens ist es, das Recht auf Beteiligung der Öffentlichkeit an
bestimmten Entscheidungsverfahren im Umweltbereich zu gewährleisten und somit dazu bei-
zutragen, dass das Recht des Einzelnen auf ein Leben in einer der Gesundheit und dem Wohl-
befinden zuträglichen Umwelt geschützt wird.
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(7) Artikel 6 des Århus-Übereinkommens sieht die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entschei-
dungen über bestimmte Tätigkeiten, die in Anhang I des Übereinkommens aufgeführt sind,
sowie über dort nicht aufgeführte Tätigkeiten, die eine erhebliche Auswirkung auf die
Umwelt haben können, vor.

(8) Artikel 7 des Århus-Übereinkommens sieht die Beteiligung der Öffentlichkeit bei umweltbe-
zogenen Plänen und Programmen vor.

(9) Artikel 9 Absätze 2 und 4 des Århus-Übereinkommens sieht Bestimmungen über den Zugang
zu gerichtlichen oder anderen Verfahren zwecks Anfechtung der materiell- und verfahrens-
rechtlichen Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen in Fällen
vor, in denen gemäß Artikel 6 des Übereinkommens eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorge-
sehen ist.

(10) Für bestimmte Richtlinien im Umweltbereich, aufgrund deren die Mitgliedstaaten umweltbe-
zogene Pläne und Programme erstellen müssen, die jedoch keine hinreichenden Bestim-
mungen über die Beteiligung der Öffentlichkeit enthalten, sollten Bestimmungen erlassen
werden, die die Beteiligung der Öffentlichkeit in Einklang mit dem Århus-Übereinkommen,
insbesondere mit Artikel 7, gewährleisten.

(11) Die Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 1 und die Richtlinie 96/61/EG des
Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung 2 sollten geändert werden, um ihre vollständige Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Århus-Übereinkommens, insbesondere mit Artikel 6 und Artikel 9
Absätze 2 und 4, sicherzustellen.

                                                
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. Geändert durch die Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom

14.3.1997, S. 5).
2 ABl. L 257 vom 10.101996, S. 26.



5475/2/02 REV 2 FR/wk 4
DG I   DE

(12) Da das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich, zur Erfüllung der Pflichten aufgrund
des Århus-Übereinkommens beizutragen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
erreicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieses Zieles erforderliche Maß hinaus -

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel

Ziel dieser Richtlinie ist es, zur Erfüllung der Pflichten aufgrund des Århus-Übereinkommens bei-
zutragen, insbesondere durch:

a) Bestimmungen über eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter

umweltbezogener Pläne und Programme und

b) eine verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Bestimmungen über den Zugang zu den

Gerichten im Rahmen der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates.
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Artikel 2

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen und Programmen

(1) Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck "Öffentlichkeit" eine oder mehrere
natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit frühzeitig und in effektiver
Weise die Möglichkeit erhält, sich an der Vorbereitung und Änderung oder Überarbeitung der Pläne
oder der Programme zu beteiligen, die aufgrund der in Anhang I aufgeführten Vorschriften auszu-
arbeiten sind.

Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass

a) die Öffentlichkeit durch öffentliche Bekanntmachung oder auf anderem geeignetem Wege,

wie durch elektronische Medien, soweit diese zur Verfügung stehen, über Vorschläge für

solche Pläne oder Programme bzw. für deren Änderung oder Überarbeitung unterrichtet wird

und dass die einschlägigen Informationen über diese Vorschläge der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden, unter anderem auch Informationen über das Recht auf Beteiligung am

Entscheidungsverfahren sowie über die zuständige Behörde, an die Stellungnahmen oder

Fragen gerichtet werden können;

b) die Öffentlichkeit das Recht hat, Stellung zu nehmen und Meinungen zu äußern, wenn alle
Optionen noch offen stehen und bevor Entscheidungen über die Pläne und Programme ge-
troffen werden;

c) das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Entscheidung angemessen berücksichtigt
wird;
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d) die zuständige Behörde sich in angemessener Weise bemüht, die Öffentlichkeit über die ge-
troffenen Entscheidungen und die Gründe und Erwägungen, die diesen Entscheidungen
zugrundeliegen, zu unterrichten.

(3) Die Mitgliedstaaten ermitteln die Kreise der Öffentlichkeit, die für die Zwecke des
Absatzes 2 ein Beteiligungsrecht haben; hierzu zählen einschlägige Nichtregierungsorganisationen,
z.B. Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, sofern sie alle nach innerstaatlichem
Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen.

Die genauen Bestimmungen für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen dieses Artikels werden
von den Mitgliedstaaten so festgelegt, dass eine effektive Vorbereitung und Beteiligung der Öffent-
lichkeit möglich ist.

Der Zeitrahmen muss so gewählt werden, dass ausreichend Zeit für die verschiedenen in diesem
Artikel vorgesehenen Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung steht.

(4) Dieser Artikel gilt nicht für Pläne und Programme, die ausschließlich zur Landesver-
teidigung dienen oder die aus Anlass ziviler Notfälle beschlossen werden.

(5) Dieser Artikel gilt nicht für die in Anhang I aufgeführten Pläne und Programme, für die
gemäß der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 1 oder gemäß der
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik 2 ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren durchgeführt wird.

                                                
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. Geändert durch die Entscheidung Nr. 2455/2001/EG.

(ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1).
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Artikel 3

Änderung der Richtlinie 85/337/EWG

Die Richtlinie 85/337/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 2 werden die folgenden Begriffsbestimmungen hinzugefügt:

"Öffentlichkeit:
eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen,
Organisationen oder Gruppen;

betroffene Öffentlichkeit:
die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 betroffene oder
wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im
Sinne dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungsorganisationen, die sich für den
Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen
erfüllen, ein Interesse."

2. Artikel 6 Absätze 2 und 3 werden durch folgende Absätze ersetzt:

"(2) Die Öffentlichkeit wird durch öffentliche Bekanntmachung oder auf anderem
geeignetem Wege, wie durch elektronische Medien, soweit diese zur Verfügung stehen, früh-
zeitig im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2, spä-
testens jedoch, sobald die Informationen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung gestellt
werden können, über Folgendes informiert:

a) den Genehmigungsantrag;
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b) die Tatsache, dass das Projekt Gegenstand einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist, und
gegebenenfalls die Tatsache, dass Artikel 7 Anwendung findet;

c) genaue Angaben zu den jeweiligen Behörden, die für die Entscheidung zuständig sind,
bei denen relevante Informationen erhältlich sind bzw. denen Stellungnahmen oder
Fragen eingereicht werden können, sowie zu vorgesehenen Fristen für die Übermittlung
von Stellungnahmen oder Fragen;

d) die Art möglicher Entscheidungen, oder, soweit vorhanden, den Entscheidungsentwurf;

e) die Angaben über die Verfügbarkeit der Informationen, die gemäß Artikel 5 eingeholt
wurden;

f) die Angaben, wann, wo und in welcher Weise die einschlägigen Informationen zugäng-
lich gemacht werden;

g) Einzelheiten zu den Vorkehrungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit nach Absatz 5
dieses Artikels.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der betroffenen Öffentlichkeit innerhalb
eines angemessenen zeitlichen Rahmens Folgendes zugänglich gemacht wird:

a) alle Informationen, die gemäß Artikel 5 eingeholt wurden;

b) in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften die wichtigsten Berichte
und Empfehlungen, die der bzw. den zuständigen Behörden zu dem Zeitpunkt vorlie-
gen, zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 dieses Artikels informiert wird;
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c) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2002/.../EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom ... über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen * andere als die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Informa-
tionen, die für die Entscheidung nach Artikel 8 von Bedeutung sind und die erst
zugänglich werden, nachdem die betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 dieses Arti-
kels informiert wurde.

(4) Die betroffene Öffentlichkeit erhält frühzeitig und in effektiver Weise die Mög-
lichkeit, sich an den umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 zu
beteiligen, und hat zu diesem Zweck das Recht, der zuständigen Behörde bzw. den zuständi-
gen Behörden gegenüber Stellung zu nehmen und Meinungen zu äußern, wenn alle Optionen
noch offen stehen und bevor die Entscheidung über den Genehmigungsantrag getroffen wird.

(5) Die genauen Vorkehrungen für die Unterrichtung der Öffentlichkeit (beispiels-
weise durch Anschläge innerhalb eines gewissen Umkreises oder Veröffentlichung in Lokal-
zeitungen) und Anhörung der betroffenen Öffentlichkeit (beispielsweise durch Aufforderung
zu schriftlichen Stellungnahmen oder durch eine öffentliche Anhörung) werden von den Mit-
gliedstaaten festgelegt.

(6) Der Zeitrahmen muss so gewählt werden, dass ausreichend Zeit für die verschie-
denen in diesem Artikel vorgesehenen Phasen der Beteiligung zur Verfügung steht.

_______________
* ABl. ..."
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3. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf

die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats haben könnte, oder stellt ein Mitgliedstaat, der

möglicherweise davon erheblich betroffen ist, einen entsprechenden Antrag, so über-

mittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Projekt durchgeführt werden soll,

dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätestens aber zu dem Zeitpunkt,

zu dem er in seinem eigenen Land die Öffentlichkeit unterrichtet, unter anderem

a) eine Beschreibung des Projekts zusammen mit allen verfügbaren Angaben über

dessen mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen,

b) Angaben über die Art der möglichen Entscheidung

und räumt dem anderen Mitgliedstaat eine angemessene Frist für dessen Mitteilung ein,

ob er an dem umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 teil-

zunehmen wünscht oder nicht; ferner kann er die in Absatz 2 dieses Artikels genannten

Angaben beifügen.

(2) Teilt ein Mitgliedstaat nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Angaben mit,
dass er an dem umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2
teilzunehmen beabsichtigt, so übermittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das
Projekt durchgeführt werden soll, sofern noch nicht geschehen, dem betroffenen Mit-
gliedstaat die nach Artikel 6 Absatz 2 erforderlichen und nach Artikel 6 Absatz 3 Buch-
staben a und b bereitgestellten Informationen."
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

"(5) Die Einzelheiten der Durchführung dieses Artikels können von den betrof-
fenen Mitgliedstaaten festgelegt werden; sie müssen derart beschaffen sein, dass die
betroffene Öffentlichkeit im Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaates die Mög-
lichkeit erhält, effektiv an den umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Arti-
kel 2 Absatz 2 für das Projekt teilzunehmen."

4. Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die zuständige(n) Behörde(n) unterrichtet (unterrichten) die gemäß Artikel 7 kon-
sultierten Mitgliedstaaten und übermittelt (übermitteln) ihnen die in Absatz 1 dieses Artikels
genannten Angaben.

Die konsultierten Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Informationen der betroffenen
Öffentlichkeit in ihrem eigenen Hoheitsgebiet in geeigneter Weise zugänglich gemacht
werden."

5. Der folgende Artikel wird eingefügt:

"Artikel 10a

Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die

a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ

b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht bzw.
Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaats dies als Voraussetzung erfordert,
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Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetz-
licher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die mate-
riellrechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen
oder Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmungen dieser Richtlinie über die
Öffentlichkeitsbeteiligung gelten.

Die Mitgliedstaaten legen fest, in welchem Verfahrensstadium die Entscheidungen,
Handlungen oder Unterlassungen angefochten werden können.

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten
im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten
zu gewähren. Zu diesem Zweck gilt das Interesse jeder Nichtregierungsorganisation, welche
die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von
Rechten, die im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels verletzt werden können.

Dieser Artikel schließt die Möglichkeit eines vorausgehenden Überprüfungsverfahrens bei
einer Verwaltungsbehörde nicht aus und lässt das Erfordernis einer Ausschöpfung der ver-
waltungsbehördlichen Überprüfungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Überprüfungs-
verfahren unberührt, sofern ein derartiges Erfordernis nach innerstaatlichem Recht besteht.

Die betreffenden Verfahren werden fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer durch-
geführt.

Zur Erhöhung der Wirksamkeit dieses Artikels stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der
Öffentlichkeit Informationen über den Zugang zu verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen
Überprüfungsverfahren zugänglich gemacht werden."
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6. In Anhang I wird folgende Nummer hinzugefügt:

"22. Jede Änderung oder Erweiterung von Projekten, die in diesem Anhang aufgeführt sind,
wenn sie für sich genommen die Schwellenwerte, sofern solche in diesem Anhang fest-
gelegt sind, erreicht."

7. In Anhang II Nummer 13 wird am Ende des ersten Gedankenstrichs Folgendes hinzugefügt:

"(nicht durch Anhang I erfasste Änderung oder Erweiterung)"

Artikel 4

Änderung der Richtlinie 96/61/EG

Die Richtlinie 96/61/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 10 Buchstabe b wird nach dem Semikolon folgender Satz hinzugefügt:

"im Sinne dieser Begriffbestimmung gilt jede Änderung oder Erweiterung des Betriebs
als wesentlich, wenn die Änderung oder Erweiterung für sich genommen die Schwel-
lenwerte, sofern solche in Anhang I festgelegt sind, erreicht;"

b) Folgende Nummern werden hinzugefügt:

"13. "Öffentlichkeit" eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in
Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der inner-
staatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen;
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14. "betroffene Öffentlichkeit" die von einer Entscheidung über die Erteilung oder
Aktualisierung einer Genehmigung oder von Genehmigungsauflagen betroffene
oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem
Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungs-
organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach inner-
staatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse."

2. In Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird folgender Gedankenstrich hinzugefügt:

"- die wichtigsten vom Antragsteller gegebenenfalls geprüften Alternativen in einer Über-
sicht".

3. Artikel 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betroffene Öffentlichkeit früh-
zeitig und in effektiver Weise die Möglichkeit erhält, sich an folgenden Verfahren zu
beteiligen:

− Erteilung einer Genehmigung für neue Anlagen;

− Erteilung einer Genehmigung für wesentliche Änderungen des Betriebs einer
Anlage;

− Aktualisierung der Genehmigung oder der Genehmigungsauflagen für eine
Anlage im Einklang mit Artikel 13, wenn sich diese Anlage in einem solchen
Ausmaß auf die Umwelt auswirkt, dass die in der Genehmigung festgelegten
Emissionsgrenzwerte erheblich geändert werden müssen.

Für diese Beteiligung gilt das in Anhang V genannte Verfahren."
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b) Der folgende Absatz wird hinzugefügt:

"(5) Wurde eine Entscheidung getroffen, so unterrichtet die zuständige Behörde
die Öffentlichkeit in geeigneter Weise und macht ihr folgende Informationen zugäng-
lich:

a) den Inhalt der Entscheidung, einschließlich einer Kopie der Genehmigung und
etwaiger Genehmigungsauflagen sowie späterer Aktualisierungen, und

b) die Gründe und Erwägungen, auf denen die Entscheidung beruht."

4. Der folgende Artikel wird eingefügt:

"Artikel 15a

Zugang zu Gerichten

Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die

a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ

b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht bzw.
Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaats dies als Voraussetzung erfordert,

Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetz-
licher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die mate-
riellrechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen
oder Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmungen dieser Richtlinie über die
Öffentlichkeitsbeteiligung gelten.
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Die Mitgliedstaaten legen fest, in welchem Verfahrensstadium die Entscheidungen, Hand-
lungen oder Unterlassungen angefochten werden können.

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten
im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gerichten
zu gewähren. Zu diesem Zweck gilt das Interesse jeder Nichtregierungsorganisation, welche
die in Artikel 2 Absatz 14 genannten Voraussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von
Rechten, die - im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels - verletzt werden können.

Dieser Artikel schließt die Möglichkeit eines vorangehenden Überprüfungsverfahrens bei
einer Verwaltungsbehörde nicht aus und lässt das Erfordernis einer Ausschöpfung der ver-
waltungsbehördlichen Überprüfungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Überprüfungs-
verfahren unberührt, sofern ein derartiges Erfordernis nach innerstaatlichem Recht besteht.

Die betreffenden Verfahren werden fair, gerecht, zügig undnicht übermäßig teuer durch-
geführt.

Zur Erhöhung der Wirksamkeit dieses Artikels stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der
Öffentlichkeit Informationen über den Zugang zu verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen
Überprüfungsverfahren zugänglich gemacht werden."
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5. Artikel 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass der Betrieb einer Anlage erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats haben könnte,
oder stellt ein Mitgliedstaat, der möglicherweise davon erheblich berührt wird, ein ent-
sprechendes Ersuchen, so teilt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Genehmi-
gung nach Artikel 4 oder Artikel 12 Absatz 2 beantragt wurde, dem anderen Mitglied-
staat die nach Anhang V vorgelegten Angaben zum gleichen Zeitpunkt mit, zu dem er
sie seinen eigenen Staatsangehörigen zur Verfügung stellt. Diese Angaben dienen als
Grundlage für notwendige Konsultationen im Rahmen der bilateralen Beziehungen
beider Mitgliedstaaten auf der Basis von Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit"

b) Die folgenden Absätze werden angefügt:

"(3) Die zuständige Behörde berücksichtigt die Ergebnisse der Konsultationen
nach den Absätzen 1 und 2, wenn sie über den Antrag entscheidet.

(4) Die zuständige Behörde setzt alle nach Absatz 1 konsultierten Mitglied-
staaten von der Entscheidung über den Antrag in Kenntnis und übermittelt ihnen die in
Artikel 15 Absatz 5 genannten Informationen. Jeder konsultierte Mitgliedstaat ergreift
die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Informationen der betrof-
fenen Öffentlichkeit in seinem Hoheitsgebiet in geeigneter Weise zugänglich sind."

6. Es wird ein Anhang V gemäß Anhang II der vorliegenden Richtlinie angefügt.
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Artikel 5

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um

dieser Richtlinie bis zum ... * nachzukommen. Sie teilen der Kommission diese Vorschriften unver-

züglich mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in diesen Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

                                                
* Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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Artikel 7

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident

_______________________
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ANHANG I

BESTIMMUNGEN ÜBER PLÄNE UND PROGRAMME IM SINNE VON ARTIKEL 2

a) Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle 1

b) Artikel 6 der Richtlinie 91/157/EWG des Rates vom 18. März 1991 über gefährliche Stoffe

enthaltende Batterien und Akkumulatoren 2

c) Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum

Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 3

d) Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 über

gefährliche Abfälle 4

e) Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle 5

f) Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die

Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität 6

________________________

                                                
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 39. Zuletzt geändert durch die Entscheidung 96/350/EG der

Kommission (ABl. L 135 vom 6.6.1996, S. 32).
2 ABl. L 78 vom 26.3.1991, S. 38. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/101/EG der

Kommission (ABl. L 1 vom 5.1.1999, S. 1).
3 ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1.
4 ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/31/EG

(ABl. L 168 vom 2.7.1994, S. 28).
5 ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10.
6 ABl. L 296 vom 21.11.1996, S. 55.
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ANHANG II

Der Richtlinie 96/61/EG wird der folgende Anhang hinzugefügt:

"ANHANG V

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren

1. Die Öffentlichkeit wird (durch öffentliche Bekanntmachung oder auf anderem geeignetem

Wege, wie durch elektronische Medien, soweit diese zur Verfügung stehen) frühzeitig im

Verlauf des Entscheidungsverfahrens, spätestens jedoch, sobald die Informationen nach ver-

nünftigem Ermessen zur Verfügung gestellt werden können, über Folgendes informiert:

a) den Genehmigungsantrag oder gegebenenfalls den Vorschlag zur Aktualisierung einer

Genehmigung oder von Genehmigungsauflagen im Einklang mit Artikel 15 Absatz 1

einschließlich der Beschreibung der in Artikel 6 Absatz 1 aufgeführten Punkte;

b) gegebenenfalls die Tatsache, dass im Rahmen der Entscheidung eine einzelstaatliche

oder grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung oder Konsultationen

zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 erforderlich sind;

c) genaue Angaben zu den jeweiligen Behörden, die für die Entscheidung zuständig sind,

bei denen relevante Informationen erhältlich sind bzw. denen Stellungnahmen oder

Fragen eingereicht werden können, sowie zu vorgesehenen Fristen für die Übermittlung

von Stellungnahmen oder Fragen;

d) die Art möglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, den Entscheidungsentwurf;

e) gegebenenfalls die Einzelheiten zu einem Vorschlag zur Aktualisierung einer Genehmi-

gung oder von Genehmigungsauflagen;
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f) die Angaben dazu, wann, wo und in welcher Weise die einschlägigen Informationen

zugänglich sind;

g) die Einzelheiten zu den Bestimmungen für die Beteiligung und Konsultation der

Öffentlichkeit nach Nummer 5.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der betroffenen Öffentlichkeit innerhalb eines ange-

messenen zeitlichen Rahmens Folgendes zugänglich gemacht wird:

a) in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften die wichtigsten Berichte

und Empfehlungen, die der bzw. den zuständigen Behörden zu dem Zeitpunkt vor-

liegen, zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Nummer 1 informiert wird;

b) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2002/.../EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom ... über den Zugang der Öffentlichkeit zu

Umweltinformationen 1 andere als die in Nummer 1 genannten Informationen, die für

die Entscheidung nach Artikel 8 von Bedeutung sind und die erst zugänglich werden,

nachdem die betroffene Öffentlichkeit nach Nummer 1 informiert wurde.

3. Die betroffene Öffentlichkeit hat das Recht, der zuständigen Behörde gegenüber Stellung zu

nehmen und Meinungen zu äußern, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

4. Die Ergebnisse der Konsultationen nach diesem Anhang sind bei der Entscheidung in ange-

messener Weise zu berücksichtigen.
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5. Die Mitgliedstaaten treffen genaue Vorkehrungen dafür, wie die Öffentlichkeit unterrichtet

(beispielsweise durch Anschläge innerhalb eines gewissen Umkreises oder Veröffentlichung

in Lokalzeitungen) und die betroffene Öffentlichkeit angehört (beispielsweise durch Auffor-

derung zu schriftlichen Stellungnahmen oder durch eine öffentliche Anhörung) wird. Der

Zeitrahmen muss so gewählt werden, dass ausreichend Zeit für die verschiedenen in diesem

Anhang vorgesehenen Phasen der Beteiligung zur Verfügung steht.

__________________
1 ABl.            ."

________________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή Θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 25 Απριλίου 2002 εν όψει της

έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
συµµετοχής του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων σχετικών
µε το περιβάλλον και περί τροποποίησης των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και
96/61/ΕΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο 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 1, βασιζόµενη στο άρθρο 175

παρ. 1 της Συνθήκης ΕΚ (διαδικασία συναπόφασης).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε κατά την πρώτη ανάγνωση στις 23

Οκτωβρίου 2001 2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 30

Μαΐου 2001 3. Η Επιτροπή Περιφερειών γνωµοδότησε στις 14 Ιουνίου 2001 4.

3. Μετά τις γνωµοδοσίες αυτές, η Επιτροπή διαβίβασε την τροποποιηµένη πρότασή της

στο Συµβούλιο στις 13 ∆εκεµβρίου 2001 5.

4. Στις 25 Απριλίου 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση σύµφωνα µε το Άρθρο 251

παρ. 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ

5. Σκοπός της πρότασης είναι να συµβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που

απορρέουν από το δεύτερο σκέλος, (περί συµµετοχής του κοινού), της Σύµβασης ΗΕ-

ΟΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη

αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί περιβαλλοντικών θεµάτων

(«Σύµβαση του Ώρχους»). Η Σύµβαση την οποία έχουν υπογράψει όλα τα κράτη µέλη

και η Κοινότητα, τέθηκε σε ισχύ στις 30.10.2001 και έχει κυρωθεί από τη ∆ανία και την

Ιταλία.

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.5.2001, σ. 123
2 ΕΕ C
3 ΕΕ C 221, 7.8.2001, σ. 65.
4 ΕΕ C 357, 14.12.2001, σ. 58.
5 ΕΕ C
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Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Ώρχους, το κοινό πρέπει να δικαιούται να συµµετέχει στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν ορισµένες δραστηριότητες µε σηµαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, αλλά και στην κατάρτιση σχεδίων, προγραµµάτων και έργων σχετικών
µε το περιβάλλον. Η συµµετοχή αυτή µεθοδεύεται κατά στάδια :

- το κοινό ενηµερώνεται νωρίς ως προς τα µελετώµενα σχέδια, προγράµµατα και
έργα,

- δίνεται στο ενδιαφερόµενο κοινό η δυνατότητα να εκφράσει παρατηρήσεις και
απόψεις,

- οι αρχές λαµβάνουν δεόντως υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων τις
απαντήσεις του κοινού,

- το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται σχετικά µε τις αποφάσεις,
- όταν πρόκειται για έργα που υπόκεινται σε διατάξεις περί συµµετοχής του κοινού,

στο ενδιαφερόµενο κοινό παρέχεται επίσης το δικαίωµα να αµφισβητήσει τη
νοµιµότητα των αποφάσεων, πράξεων και παραλείψεων.

6. Σκοπός του σχεδίου οδηγίας είναι να εισαγάγει ή να βελτιώσει αυτό το είδος
συµµετοχής του κοινού σε σχέση µε :
- ορισµένα σχέδια και προγράµµατα στον περιβαλλοντικό τοµέα, περί των οποίων

το Παράρτηµα Ι του σχεδίου οδηγίας,
- τα έργα στα οποία αφορά η οδηγία του Συµβουλίου 85/337/ΕΟΚ σχετικά µε την

εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον («οδηγία ΕΙΑ») 1,

- τις άδειες για ευρείας κλίµακας βιοµηχανικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται
από την οδηγία του Συµβουλίου 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης («οδηγία IPPC») 2.

Οι δύο προηγούµενες οδηγίες εµπίπτουν και αυτές στις διατάξεις περί προσφυγής στη
δικαιοσύνη.

7. Αναµένεται ότι η κατ� αυτόν τον τρόπο συµµετοχή του κοινού θα συµβάλει στην
προστασία του δικαιώµατος διαβίωσης σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και
το ευ ζην, µέσα από διαδικασίες λήψεως αποφάσεων πιο προσιτές και διαφανείς για το
κοινό.

                                                
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕE L 73,

14.3.1997, σ. 5).
2 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.
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8. Η πρόταση της Επιτροπής έρχεται να προστεθεί στο σχέδιο οδηγίας για την πρόσβαση

του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και στην κατάρτιση της οδηγίας του

Συµβουλίου 90/313/ΕΟΚ τη σχετική µε το «πληροφοριακό» σκέλος της Σύµβασης του

Ώρχους. Το Κοινοβούλιο έλαβε την κοινή θέση του Συµβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου

2002. 1

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

9. Η κοινή θέση του Συµβουλίου υιοθετεί τις λύσεις της πρότασης αποσαφηνίζοντας

συνάµα τις διατάξεις της ή καθιστώντας ευκολότερη την εφαρµογή τους. Ορισµένες

τροποποιήσεις επαναλαµβάνουν το κείµενο της Σύµβασης του Ώρχους.

10. Το Άρθρο 1 προστέθηκε από το Συµβούλιο και παραθέτει συνολικά τους στόχους της

οδηγίας.

11. Το Άρθρο 2 ορίζει τα της συµµετοχής του κοινού στην κατάρτιση των σχεδίων και

προγραµµάτων του περιβαλλοντικού τοµέα που πρέπει να µεθοδευτεί στο πλαίσιο των

οδηγιών οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις ηλεκτρικές

στήλες και τους συσσωρευτές, την προστασία των υδάτων από την νιτρορύπανση, και

τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα και απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι. Το

Συµβούλιο πρόσθεσε νέα παράγραφο 5 η οποία εξαιρεί από την οδηγία τη συµµετοχή

του κοινού που πραγµατοποιείται βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΟΚ για την εκτίµηση

σχεδίων και προγραµµάτων ή βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την κοινοτική δράση

στον τοµέα της πολιτικής της διαχείρισης των υδάτων, επειδή οι οδηγίες αυτές

θεσπίζουν διαδικασίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύµβασης του Ώρχους.

                                                
1 11878/1/01 ENV 441 INF 114 CODEC 882 REV 2 + ADD 1 REV 1.
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12. Το Άρθρο 3 σκοπό έχει να συµπληρώσει την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, η οποία ήδη
περιέχει ορισµένες διατάξεις περί συµµετοχής του κοινού σχετικά µε την έκδοση
αδειών για µεγάλα δοµικά έργα και παρεµβάσεις στο τοπίο. Το σχέδιο προσθέτει
ειδικότερα έναν ορισµό του «ενδιαφερόµενου κοινού», ο οποίος περιλαµβάνει µη
κυβερνητικούς οργανισµούς που επιδιώκουν την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο
Άρθρο 6 σχετικά µε την ενηµέρωση και την γνωµοδοσία των αρχών και του κοινού
αποσαφηνίζει ορισµένα θέµατα τα οποία είχαν αφεθεί στην κρίση των εθνικών αρχών
βάσει της παλαιάς οδηγίας, όπως το είδος των πληροφοριών που πρέπει να δίδονται και
βασικά διαδικαστικά στοιχεία της ενηµέρωσης και γνωµοδοσίας του κοινού.
Το τροποποιηµένο άρθρο 7 προσαρµόζει τις διαδικασίες διασυνοριακής γνωµοδοσίας
στις απαιτήσεις της Σύµβασης του Ώρχους. Το άρθρο 8 σχετικά µε το πώς λαµβάνονται
υπόψη τα αποτελέσµατα της γνωµοδοσίας του κοινού, δεν χρειαζόταν τροποποίηση. Το
άρθρο 9 περί ενηµέρωσης του κοινού για τις ληφθείσες αποφάσεις τροποποιήθηκε ώστε
να ενηµερώνεται το κοινό σε ένα κράτος µέλος που θίγεται από έργο µε διασυνοριακές
επιπτώσεις. Με νέο άρθρο 10α δίνεται δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των
αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων ως προς τις οποίες υπάρχει δικαίωµα συµµετοχής
του κοινού. Σε σχέση µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας 85/337 όπου απαριθµούνται οι
δραστηριότητες οι εµπίπτουσες στην οδηγία, νέα παράγραφος 22 διευρύνει το πεδίο
εφαρµογής, ώστε να καλύψει µεταβολές ή επεκτάσεις υφιστάµενων εγκαταστάσεων οι
οποίες πληρούν καθ� εαυτές τα όρια τα θεσπιζόµενα σε άλλα τµήµατα του
παραρτήµατος.

13. Το άρθρο 4 σκοπό έχει να συµπληρώσει την οδηγία 96/61 (IPPC) περί ολοκληρωµένης
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης από σηµαντικές βιοµηχανικές δραστηριότητες.
Μία τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 10 διευκρινίζει ότι ως µεταβολές ή επεκτάσεις
υφιστάµενων εγκαταστάσεων οι οποίες καθ� εαυτές πληρούν τα όρια, εάν υπάρχουν,
νοούνται οι "ουσιώδεις". Εισήχθη ορισµός του «ενδιαφερόµενου κοινού». Το άρθρο 15
που επέβαλε συνοπτική ενηµέρωση του κοινού τροποποιείται και συµπληρώνεται από
το παράρτηµα V που εισάγει την αναλυτική ενηµέρωση και τη γνωµοδοσία του κοινού.
Νέο άρθρο 15α εισάγει τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων, πράξεων ή
παραλείψεων ως προς τις οποίες υπάρχει δικαίωµα συµµετοχής του κοινού. Το άρθρο
17 περί των δραστηριοτήτων µε διασυνοριακό αντίκτυπο αντικαθίσταται από νέο
κείµενο που επιβάλλει στο κράτος µέλος όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες να
παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήµατος V στο θιγόµενο κράτος µέλος, ώστε το
κοινό του τελευταίου να εκφράσει τη γνώµη του.
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14. Η οδηγία αφορά τις υφιστάµενες οδηγίες και µόνον. Η Επιτροπή σκοπεύει να εισαγάγει

εφεξής, σε όσες προτάσεις αφορούν περιβαλλοντικά σχέδια και προγράµµατα,

διατάξεις περί συµµετοχής του κοινού στη λήψη των αποφάσεων.

15. Σε δήλωσή τους στα πρακτικά, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν να

ενεργήσουν ώστε να εφαρµοσθεί και στα κοινοτικά θεσµικά όργανα το δεύτερο σκέλος

της Σύµβασης του Ώρχους.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ∆ΕΚΤΕΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16. Το Συµβούλιο δέχθηκε µε µια µικρή αλλαγή («όπως τα ηλεκτρονικά µέσα

πληροφόρησης εφ� όσον υπάρχουν»), την πρόταση του Κοινοβουλίου για την

ενηµέρωση του κοινού «από τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης», την οποία

περιέχει η τροπολογία 9/10/33 σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α) (άρθρο 2 παρ. 2

στοιχ. α) της κοινής θέσης -ΚΘ-), h τροπολογίa 34/15/16  σχετικά µε το νέο άρθρο 6

παρ. 3 της οδηγίας 85/337 (άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΘ) και η τροπολογία 27/28/29 σχετικά

µε το νέο παράρτηµα V/1 της οδηγίας 96/61. Τις τροπολογίες αυτές αποδέχθηκε και η

Επιτροπή µε µικρές αλλαγές.

17. Στο τέλος του άρθρου 2 στοιχ. α) το Συµβούλιο εισήγαγε το τµήµα της τροπολογίας

9/10/33 που ορίζει ότι στο κοινό παρέχονται µεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά µε το

δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων και µε την αρµόδια αρχή, πράγµα

που δέχθηκε και η Επιτροπή.

18. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Συµβούλιο δέχθηκε, χρησιµοποιώντας όµως τη

διατύπωση της Σύµβασης του Ώρχους («όταν υφίστανται όλες οι εναλλακτικές λύσεις»),

την ιδέα ότι το κοινό πρέπει να δικαιούται να εκφράζει παρατηρήσεις «υπό την

επιφύλαξη οιωνδήποτε εναλλακτικών λύσεων», φράση που περιέχεται στις τροπολογία

9/10/33 σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β) (άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. β) της ΚΘ) και

στην τροπολογία 34/15/16 σχετικά µε το νέο άρθρο 6 παρ. 4 της οδηγίας 85/337.
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19. Το Συµβούλιο, όπως και η Επιτροπή, έκανε κατ� αρχήν δεκτή την τροπολογία 9/10/33

που προσθέτει εδάφιο 3α στο νέο άρθρο 1 σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια αρχή

καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να απαντά στο κοινό ατοµικά ή συλλογικά. : Η ιδέα

αυτή οδήγησε το Συµβούλιο στην εισαγωγή νέου άρθρου 2 παρ. 2 στοιχ. δ), σύµφωνα

µε το οποίο η αρµόδια αρχή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ενηµέρωσης του κοινού

σχετικά µε τις ληφθείσες αποφάσεις και τους λόγους που τις υπαγόρευσαν.

Η τροπολογία 34/15/16 προτείνει την εισαγωγή ανάλογης διάταξης σε ένα νέο άρθρο 6

παρ. 5α της οδηγίας 85/337 ενώ η τροπολογία 35 προτείνει το ίδιο στο πλαίσιο ενός νέου

άρθρου 15 παρ. 4α της οδηγίας 96/61. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν θεώρησαν τις

τροπολογίες αυτές αναγκαίες επειδή η ουσία τους περιέχεται ήδη στο άρθρο 9 παρ. 1

της οδηγίας 85/337 και στο άρθρο 15 παρ. 5 στοιχ. β) της οδηγίας 96/61.

20. Ένα τµήµα της τροπολογίας 14 που αφορά το νέο άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. β) στο τέλος της

οδηγίας 85/337, καθώς και η τροπολογία 20/21 µε αντικείµενο νέο άρθρο 9α) στην

οδηγία 85/337 προτείνουν να υποχρεούται το κράτος µέλος να εκδίδει πρακτικές

οδηγίες για τον δικαστικό έλεγχο σύµφωνα µε τα νέα άρθρα 10α και 15α. Ορµώµενο

από τις τροπολογίες αυτές, το Συµβούλιο προσέθεσε στο τέλος του άρθρου 10α της

οδηγίας 337/85 και στο τέλος του άρθρου 15α της οδηγίας 96/61, φράση παρµένη από

το άρθρο 9 παρ. 5 της Σύµβασης του Ώρχους µε την οποία τα κράτη µέλη υποχρεούνται

να ενηµερώνουν το κοινό για τις διαδικασίες διοικητικού και δικαστικού ελέγχου.

21. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις τροπολογίες 31 και 32/33 σχετικά µε την δικαστικό

έλεγχο στο πλαίσιο του νέου άρθρου 10α της οδηγίας 85/337 και του νέου άρθρου 15α

της οδηγίας 96/61. Παράλληλα το Συµβούλιο πρόσθεσε στα εδάφια 3, 4 και 6 των νέων

άρθρων 10α και 15α, στοιχεία του άρθρου 9 της Σύµβασης του Ώρχους κυρίως για να

καταστεί σαφής η θέση των ΜΚΟ.
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V. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

22. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν συµφώνησαν µε την τροπολογία 1, µε το 2ο τµήµα
της τροπολογίας 2 και µε το τελευταίο τµήµα της τροπολογίας 5 που σκοπό είχαν να
διευκρινισθεί στις υπ� αριθ. 1, 2 και 6 αιτιολογικές παραγράφους ότι στόχος της
Κοινότητας είναι η προστασία της «ατοµικής και δηµόσιας υγείας» αντί της «υγείας του
ανθρώπου» ή «υγείας των προσώπων» : η προταθείσα έκφραση είναι άγνωστη στην
κοινοτική ορολογία και το κείµενο του Συµβουλίου, συµµορφούµενο προς το άρθρο
174 της Συνθήκης και το 6ο περιβαλλοντικό πρόγραµµα δράσης, αναφέρθηκε στην
«υγεία του ανθρώπου».

23. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχθηκαν το πρώτο τµήµα της τροπολογίας 2 σχετικά
µε την υπ� αριθ. 2 αιτιολογική παράγραφο, την τροπολογία 3 για µια νέα αιτιολογική
παράγραφο 2α, το πρώτο τµήµα της τροπολογίας 5 που αφορά την 6η αιτιολογική
παράγραφο, την τροπολογία αριθ. 8 σχετικά µε τη 10η αιτιολογική παράγραφο και την
τροπολογία 26 για νέο παράρτηµα Ι, σηµείο ζ) που σκοπό έχει να επεκταθεί η συµµετοχή
του κοινού στην κοινοτική νοµοθεσία και στα σχέδια και προγράµµατα που δεν
αφορούν άµεσα το περιβάλλον, αλλά έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
την υγεία και το εύ ζήν : η κοινοτική νοµοθεσία δεν υπάγεται στην οδηγία ενώ η
επέκταση σε σχέδια και προγράµµατα θα προσέδιδε τεράστιο πεδίο εφαρµογής στην
οδηγία. Εξ� άλλου οι «άξιες λόγου επιπτώσεις» δεν ορίζονται επαρκώς.

24. Η τροπολογία 4 αφορά την αιτιολογική παράγραφο 3 και ζητεί την αντικατάσταση των
λέξεων «ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέµατα» µε τις λέξεις
υποστήριξη του κοινού για τις αποφάσεις που ελήφθησαν και έγινε δεκτή ως
προσθήκη εκ µέρους της Επιτροπής, απερρίφθη όµως από το Συµβούλιο, επειδή η
«ευαισθητοποίηση» περιέχεται στην 9η αιτιολογική παράγραφο της Σύµβασης του
Ώρχους και η συµµετοχή του κοινού δεν σηµαίνει απαραιτήτως και υποστήριξη του
κοινού.

25. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή απέρριψαν :
− τις τροπολογίες 6 και 7 που αιτιολογούν την οδηγία παραπέµποντας ρητά µεν στο

άρθρο 8 της σύµβασης του Ώρχους, το οποίο ενθαρρύνει τη συµµετοχή του
κοινού για εκπόνηση εκτελεστικών κανονισµών και γενικών δεσµευτικών
κανόνων, σιωπηρά δε στην τελευταία φράση του άρθρου 7 της Σύµβασης του
Ώρχους που παροτρύνει τα συµβαλλόµενα µέρη να προαγάγουν τη συµµετοχή
του κοινού στην εκπόνηση περιβαλλοντικών πολιτικών.
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− Τροπολογίa 9/10/39 του τίτλου και της παραγράφου 2 των εδαφίων α) και β) της

παρ. 2 του άρθρου 2 (άρθρο 1 της πρότασης της Επιτροπής), και τροπολογία 25

του τίτλου του παραρτήµατος Ι, όπου προτείνεται να υπαχθούν στην οδηγία και οι

πολιτικές που διαµορφώνονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας :

Σύµφωνα µε την τελευταία φράση του άρθρου 7 και την αρχική φράση του άρθρου 8

της Σύµβασης του Ώρχους, η συµµετοχή του κοινού στην εκπόνηση νοµοθεσίας και

πολιτικών ανάγεται στην σφαίρα της καταβολής σχετικής προσπάθειας και πρόκειται

για ρήτρα εφαρµοζόµενη όπου ενδείκνυται. Ούτως ή άλλως οι πολιτικές υπόκεινται στο

δηµοκρατικό έλεγχο των αντιπροσωπευτικών οργάνων, όπως Κοινοβούλια, δηµοτικά

συµβούλια, κλπ. Για το ίδιο λόγο το Συµβούλιο διέγραψε τη λέξη «πολιτικές» από την

υπ� αριθ. 8 αιτιολογική παράγραφο της πρότασης της Επιτροπής.

26. Στην τροπολογία 9/10/33 σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 2 (άρθρο 2 παρ. 2) της ΚΘ, στην

τροπολογία 34/15/16 του νέου άρθρου 6 παρ. 4 της οδηγίας 85/337 (άρθρο 6 παρ. 6 της

ΚΘ) και στην τροπολογία 35 σχετικά µε το νέο άρθρο 15 παρ. 1 της οδηγίας 96/61, το

Κοινοβούλιο πρότεινε να προβλεφθεί η συµµετοχή του κοινού στα «διάφορα στάδια»

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχθηκαν την τροπολογία αυτή επειδή το άρθρο 2

παρ. 2 της κοινής θέσης, το άρθρο 6 παρ. 4 (εισαγωγική φράση) της οδηγίας 85/337, το

νέο άρθρο 15 παρ. 1 της οδηγίας 96/61 και το άρθρο 6 παρ. 4 της Σύµβασης του

Ώρχους προβλέπουν ήδη την «έγκαιρη και αποτελεσµατική» συµµετοχή του κοινού. Εάν

προστεθεί η συµµετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης

αποφάσεων, πράγµα που δεν προβλέπεται στη σύµβαση του Ώρχους, η διαδικασία θα

καταστεί χρονοβόρα και δυσκίνητη.

27. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχτηκαν το προτελευταίο τµήµα της τροπολογίας

9/10/33 που προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 1 παρ. 3 (άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΘ) νέο

εδάφιο παρµένο από το άρθρο 3 παρ. 3 της Σύµβασης του Ώρχους που θα ορίζει ότι οι

αναλυτικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή του κοινού µπορεί να περιλαµβάνουν και

εκπαίδευση του κοινού για τη δηµόσια λήψη αποφάσεων : το Συµβούλιο φρονεί ότι

η οδηγία για τη συµµετοχή του κοινού δεν µπορεί να θεµελιώσει εκπαιδευτική δράση.

Εξάλλου η προτεινόµενη διατύπωση είναι µάλλον αόριστη και δεν εξηγεί τί ακριβώς

πρέπει να κάνουν τα κράτη µέλη.
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28. Στην τροπολογία 30 προστίθεται παράγραφος 3β) στο άρθρο 1 µε την οποία προτείνεται

δικαστικός έλεγχος ανάλογος προς τον κατ� άρθρο 10 α) της οδηγίας 85/337 και κατ�

άρθρο 15α της οδηγίας 96/61 και για τα σχέδια και προγράµµατα που εµπίπτουν στο

άρθρο 1 (άρθρο 2 της ΚΘ) και το παράρτηµα Ι,

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχτηκαν αυτή την τροπολογία επειδή το άρθρο 9

παρ. 2 της Σύµβασης του Ώρχους επιβάλλει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη

δικαιοσύνη σε σχέση µε τα συγκεκριµένα έργα στο άρθρο 6 και στο παράρτηµα Ι της

Σύµβασης και όχι σε σχέση µε προγράµµατα και πολιτικές, στα άρθρα 7 και 8.

29. Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την τροπολογία 13 σκοπός της οποίας είναι η

τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 4 της οδηγίας 85/337 - («έργα που εξυπηρετούν την

εθνική άµυνα δεν εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία»), µε σκοπό να καταστήσει τη

διάταξη αυτή προαιρετική (την τροπολογία αποδέχθηκε η Επιτροπή).

30. Εξ� άλλου το Συµβούλιο έκρινε ανάξια αποδοχής την τροπολογία 14 που προτείνει να

προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. 3 στοιχείο α) της οδηγίας 85/337 (βάσει του οποίου ένα

κράτος µέλος που εξαιρεί ένα ειδικό έργο από την εκτίµηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων δηµοσιεύει τις περί εξαιρέσεως πληροφορίες και το σκεπτικό της

εξαιρέσεως) ότι το κράτος µέλος οφείλει επίσης να δηµοσιεύει και να κοινολογεί

πληροφορίες σχετικά µε κάποια άλλη µορφή εκτίµησης των επιπτώσεων αυτών

την οποία κρίνει προσήκουσα. Η Επιτροπή δέχτηκε το τµήµα αυτό υπό τον όρο ότι θα

επαναδιατυπωθεί.

31. Το τµήµα των τροπολογιών 34/15/ και 16 για τροποποίηση της εισαγωγικής φράσης και

του εδαφίου α) του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 85/337 (άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΘ) µε

σκοπό την επέκταση της συµµετοχής του κοινού και στην επανεξέταση της

διαδικασίας χορήγησης αδειών δεν θεωρήθηκε απαραίτητη αφού για οιαδήποτε

µεταβολή υφιστάµενης εγκατάστασης υποκείµενη σε εκτίµηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, απαιτείται και έκδοση άδειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 της

οδηγίας 85/337 και ως εκ τούτου συµµετοχή του κοινού.
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32. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχτηκαν την τροπολογία 34/15/16, µε την οποία

προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 85/337 (άρθρο 6 παρ. 4 της

ΚΘ), πρόταση ορίζουσα ότι δίδεται η δέουσα προσοχή στα αποτελέσµατα της

συµµετοχής του κοινού, αφού η φράση αυτή περιέχεται στο άρθρο 8.

33. Το τµήµα της τροπολογίας 34/15/16 που αφορά το τέλος του άρθρου 6 παρ. 5 της

οδηγίας 85/337, και το τµήµα της τροπολογίας 27/28/29 του παραρτήµατος V παρ. 4

(παράγραφος 5 της ΚΘ) που σκοπό έχουν να ορίζεται σαφώς ότι πρέπει να παρέχεται

επαρκής χρόνος στο κοινό για την προετοιµασία και τη συµµετοχή του (κείµενο που

έγινε δεκτό από την Επιτροπή), θεωρήθηκε ότι καλύπτεται ήδη από την φράση

«παρέχουν επαρκή χρόνο για έκαστο στάδιο».

34. Στο τέλος της τροπολογίας 20/21 που αφορά το άρθρο 9 παρ. 2 της οδηγίας 85/337 και

στην τροπολογία 24 σχετικά µε το άρθρο 17 παρ. 4 της οδηγίας 96/61, το Κοινοβούλιο

προτείνει να εξασφαλίζεται σε περίπτωση συµµετοχής του κοινού άλλου κράτους

µέλους, ότι το κράτος µέλος στο οποίο ζητήθηκε γνώµη παρέχει πληροφορίες στο

κοινό του κράτους µέλους που ζήτησε τη γνώµη στη γλώσσα αυτού του τελευταίου.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν θέλησαν να επιβάλουν παρόµοια υποχρέωση εν όψει

του σηµαντικού κόστους, φόρτου εργασίας και χρόνου που απαιτεί η µετάφραση όλων

των πληροφοριών. Η µετάφραση επαφίεται στα κράτη µέλη βάσει της αρχής της

επικουρικότητας.

Το Συµβούλιο πάντως περιέλαβε στο κείµενο τις λέξεις «µε τον κατάλληλο τρόπο» όπως

προτείνεται στην τροπολογία.

35. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχτηκαν την τροπολογία 32/23 µε την οποία

ζητείται να ορίζεται στο τέλος του νέου άρθρου 15α της οδηγίας 96/61 ότι οι

διαδικασίες ελέγχου πρέπει να προσφέρονται «δωρεάν ή να έχουν πολύ χαµηλό

κόστος» αντί «να µην έχουν απαγορευτικό κόστος» όπως ορίζεται στη Σύµβαση του

Ώρχους. Το Συµβούλιο αντικατέστησε όλη την πρόταση που πρότεινε η Επιτροπή µε το

άρθρο 9 παρ. 4 της Σύµβασης του Ώρχους.
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36. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν δέχτηκαν το τµήµα της τροπολογίας 27/28/29 µε το

οποίο ζητείται να επεκταθεί διά τροποποιήσεως του παραρτήµατος V εδάφιο 1 (α) της

οδηγίας 96/61, η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε προτάσεις επανεξέτασης αδειών,

δεδοµένου ότι η επανεξέταση είναι κατά κανόνα εσωτερική διοικητική πράξη µη

έχουσα επιπτώσεις στην άδεια. Εάν υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις, η εξέταση εµπίπτει

στην κατηγορία της «ενηµέρωσης» και επιβάλλεται συµµετοχή του κοινού.

Το Συµβούλιο απέρριψε την πρόταση να διευκρινιστεί στο παράρτηµα V παρ. 2 ότι το

κοινό δικαιούται να εκφράζει παρατηρήσεις γραπτώς ή σε ακρόαση (διευκρίνιση ως

προς την οποία συµφώνησε η Επιτροπή), µε το σκεπτικό ότι περιορίζεται η ελευθερία

των κρατών µελών να επιλέγουν τους εκάστοτε καλύτερους τρόπους και µέσα για να

ζητήσουν τη γνώµη του κοινού. Πάντως οι δύο τρόποι που υπέδειξε το Κοινοβούλιο

αναφέρονται στην παράγραφο 5 της ΚΘ ως παραδείγµατα των αναλυτικών ρυθµίσεων

για την γνωµοδοσία του κοινού.

Το Συµβούλιο δέχτηκε επίσης την πρόταση του Κοινοβουλίου για την προσθήκη της

λέξης «δεόντως» όπως στο άρθρο 6 παρ. 8 της Σύµβασης του Ώρχους.

VI. ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχετικά µε τον τίτλο και το προοίµιο

37. Το Συµβούλιο επέφερε µικρές αλλαγές στη διατύπωση του τίτλου και της αιτιολογικής

παραγράφου 10 ενώ διατύπωσε εκ νέου την αιτιολογική παράγραφο 12 τη σχετική µε

την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, χρησιµοποιώντας την καθιερωµένη

έκφραση.

Σχετικά µε το άρθρο 1 που αφορά τους σκοπούς

38. Το άρθρο 1 προστέθηκε από το Συµβούλιο και αποτελεί σύνοψη της οδηγίας.
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Σχετικά µε το άρθρο 2 για τα σχέδια και προγράµµατα

39. Στην αρχική φράση του στοιχείου (α) της παραγράφου 2, το Συµβούλιο πρόσθεσε τις

λέξεις «τροποποίηση ή» ως έχουν και στην οδηγία 2001/42 σχετικά µε την εκτίµηση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων (SEA).

Πρόσθεσε τις λέξεις «πληρουµένων των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως επιβάλλει το

εθνικό δίκαιο» στην παράγραφο 3. Το τέλος της ίδιας παραγράφου τροποποιήθηκε ώστε

να περιλάβει τις λέξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της Σύµβασης του Ώρχους

«παρέχεται στο κοινό έγκαιρα και πραγµατικά η δυνατότητα να συµµετάσχει». Η

παράγραφος 4 που εξαιρεί ό,τι έχει σχέση µε την εθνική άµυνα ή τις καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης είναι νέα και έχει ληφθεί από το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας

2001/42. Νέα είναι επίσης η παράγραφος 5 (βλ. 11).

Σχετικά µε το άρθρο 3 που αναφέρεται στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ

40. Το Συµβούλιο αντικατέστησε τις λέξεις «διαδικασία έκδοσης άδειας» µε τις λέξεις

«διαδικασίες του άρθρου 2 παράγραφος 2» για τη λήψη αποφάσεων στον

περιβαλλοντικό τοµέα» ώστε να περιληφθούν οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους τα

κράτη µέλη µπορούν να οργανώσουν τη συµµετοχή του κοινού βάσει της οδηγίας

85/337.

41. Το Συµβούλιο διέγραψε από το νέο άρθρο 6 την παράγραφο 2 σχετικά µε την έγκαιρη

και πραγµατική συµµετοχή την οποία περιείχε η πρόταση της Επιτροπής και την

µετέφερε στην παράγραφο 4 της ΚΘ, όπου εντάσσεται και χρονολογικά.

42. Σχετικά µε τη νέα παράγραφο 2 (παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής) του νέου

άρθρου 6, το Συµβούλιο πρόσθεσε τη λέξη «εύλογα» στην εισαγωγική φράση και

τροποποίησε το στοιχείο (γ), ώστε να διευκρινιστεί ότι το κοινό ενηµερώνεται για τις

λεπτοµέρειες που αφορούν έκαστη από τις 3 κατονοµαζόµενες αρχές.
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Το Συµβούλιο επισήµανε ότι η παράγραφος 2 αφορά κυρίως πληροφορίες διαθέσιµες

κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης έκδοσης άδειας, ενώ δηµιούργησε νέα

παράγραφο 3 για τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του κοινού µετά την αρχική

αίτηση, µετέφερε δε σ� αυτήν τα στοιχεία (ε) και (στ) της παραγράφου 2 της Επιτροπής.

Αυτό απεικονίζει τις συνέπειες στο άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 6 της σύµβασης του

Ώρχους.

Το αυτό έγινε και µε το νέο παράρτηµα V της οδηγίας 96/61, όπου οι παράγραφοι 1

(στ) της πρότασης της Επιτροπής µεταφέρθηκαν σε νέα παράγραφο 2.

43. Η τελευταία φράση της παραγράφου 5 του κειµένου της Επιτροπής έγινε νέα

παράγραφος 6, ώστε να αποτελέσει γενική επιταγή το εύλογο χρονικό διάστηµα.

44. Σε σχέση µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, το Συµβούλιο πρόσθεσε όλη την παράγραφο 1

της βασικής οδηγίας εισάγοντας σ� αυτήν και την τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή

µε διαφορετική διατύπωση.

45. Το τέλος του άρθρου 7 παράγραφος 2 προσαρµόσθηκε στο χωρισµό του άρθρου 6

παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής (βλ. 42).

46. Το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας σχετικά µε το παράρτηµα Ι/22 περιέλαβε το

Παράρτηµα ΙΙ της πρότασης της Επιτροπής. Οι λέξεις «τα προσήκοντα κριτήρια»

διαγράφηκαν επειδή δεν πρόσθεταν τίποτα στη λέξη «όρια» που καλύπτει όλες τις

σχετικές περιπτώσεις.

47. Το άρθρο 3 παράγραφος 7 περιέχει διευκρίνιση του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας

85/337 και επαναλαµβάνει µία έκφραση που χρησιµοποιείται σ� αυτό το Παράρτηµα.

Σχετικά µε το άρθρο 4 που αφορά την οδηγία 96/61/ΕΚ

48. Το Συµβούλιο διέγραψε από την προσθήκη στο άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο (β) τις

λέξεις «προσήκοντα κριτήρια ή» για τους προαναφερθέντες λόγους (σηµείο 46).
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49. Το Συµβούλιο τροποποίησε το προτεινόµενο άρθρο 15 παράγραφος 1 ώστε να καταστεί
σαφές ότι πρέπει να ζητείται η γνώµη του κοινού όταν εκδίδεται άδεια για νέα
εγκατάσταση ή για ουσιώδη αλλαγή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 10
στοιχείο (β).

Η τρίτη περίπτωση ορίζει επίσης τα της συµµετοχής του κοινού στην ενηµέρωση µιας
άδειας βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας 96/61 οσάκις οι ανώτατες τιµές των εκποµπών
χρήζουν σηµαντικής αλλαγής. Η Επιτροπή διαφώνησε ως προς τον περιορισµό αυτόν, ο
οποίος εξαιρεί σηµαντικές κατηγορίες ενηµέρωσης χάριν προσαρµογής σε νέα
δεδοµένα περί των οποίων το άρθρο 13, όπως η ενηµέρωση προκειµένου να καταστούν
υποχρεωτικές νέες τεχνικές για τη βελτίωση της ασφάλειας λειτουργίας και για την
εφαρµογή νέας νοµοθεσίας, µε το σκεπτικό ότι το άρθρο 6 παράγραφος 10 της
Σύµβασης του Ώρχους απαιτεί κατ� αρχήν συµµετοχή του κοινού σε όλες τις άδειες
αυτού του είδους. Εν τούτοις, το Συµβούλιο φρονεί ότι δεν χρειάζεται συµµετοχή του
κοινού για ελάσσονος σηµασίας αυξήσεις των τιµών των εκποµπών ούτε για την επί το
αυστηρότερο τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας µιας εγκατάστασης, και ότι η
Σύµβαση απαιτεί συµµετοχή στην περίπτωση της προσαρµογής της άδειας σε νέα
δεδοµένα «εφ� όσον ενδείκνυται».

50. Σχετικά µε την τροπολογία του άρθρου 17 παράγραφος 1, το Συµβούλιο πρόσθεσε στο
τέλος της παραγράφου αυτούσια τη δεύτερη φράση η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

51. Ως προς το άρθρο 5 της οδηγίας, το Συµβούλιο άλλαξε την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής.

52. Σχετικά µε το Παράρτηµα Ι, στοιχείο (στ) το Συµβούλιο χρειάστηκε να επιλέξει µεταξύ
της παράθεσης όλων των «θυγατρικών» οδηγιών που πηγάζουν από την οδηγία 96/62 ή
καµιάς και προτίµησε τη δεύτερη λύση. Το στοιχείο (ζ) διαγράφηκε αφού το άρθρο 14
της οδηγίας 1999/31 /ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων επιβάλλει
λεπτοµερείς απαιτήσεις και διαδικασίες στους φορείς εκµετάλλευσης που υποβάλλουν
σχέδιο διευθέτησης για χώρο υγειονοµικής ταφής που υπάρχει ήδη, αφήνοντας
ελάχιστα περιθώρια για συµµετοχή του κοινού. Η δηµιουργία νέου χώρου υγειονοµικής
ταφής υπόκειται στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στη
συµµετοχή του κοινού που προβλέπει η οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων,
στην οποία παραπέµπει το στοιχείο (α) του Παραρτήµατος Ι.
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ΙΧ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

53. Σκοπός της κοινής θέσης είναι να δώσει στο κοινό την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στις

περιβαλλοντικές αποφάσεις, αφήνοντας επαρκή ευελιξία για πρακτικές ρυθµίσεις στο

επίπεδο των κρατών µελών και για την οµαλή ενσωµάτωση των επιταγών της

συµµετοχής του κοινού στην καθηµερινή διοικητική πρακτική. Η κοινή θέση

χρησιµοποιεί επίσης επανειληµµένα τη διατύπωση της Σύµβασης του Ώρχους, χωρίς

όµως να περιλαµβάνει τα µη δεσµευτικά σηµεία της.

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση εκτός από το τµήµα της το αναφερόµενο στο σηµείο 49.

=====================



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 25/4/2002 εν όψει της έκδοσης της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην
κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον και µε την
τροποποίηση, όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου [2000/0331(COD)],

∆ήλωση της Επιτροπής

Άρθρο 4

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διατύπωση του κειµένου του
Συµβουλίου όσον αφορά το άρθρο 4, σηµείο 3, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση σχετικά µε τη
συµµετοχή του κοινού όσον αφορά την ενηµέρωση αδειών δυνάµει της οδηγίας 96/61/ΕΚ του
Συµβουλίου.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η διατύπωση αυτή είναι νοµικά ασαφής, καθότι αναφέρεται κατ� αρχάς στα
κριτήρια του άρθρου 13 της οδηγίας IPPC, που εν συνεχεία περιορίζει αυστηρά µε
συµπληρωµατικούς όρους στο δεύτερο τµήµα. Κρίνει επίσης ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι
σύµφωνη µε το άρθρο 6, παράγραφος 10, της Σύµβασης του Aarhus, σύµφωνα µε το οποίο, κατ�
αρχήν, η ενηµέρωση αδειών θα υπόκειται στη συµµετοχή του κοινού. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η
έκφραση «όπου είναι σκόπιµο», στο άρθρο αυτό, επιτρέπει να γίνουν τόσο εκτεταµένοι περιορισµοί
όπως αυτοί τους οποίους επιβάλλει το κείµενο του Συµβουλίου.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το θέµα αυτό, κατά τη δεύτερη
ανάγνωση της πρότασης.»

∆ήλωση του Συµβουλίου

Εφαρµογή της σύµβασης του Aarhus από την Κοινότητα

«Tο Συµβούλιο τονίζει ότι τα κράτη µέλη και η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να
εφαρµόσουν το δεύτερο πυλώνα της σύµβασης του Aarhus 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 µέσα του 2003.

Ιδίως πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλιστεί ότι τα κοινοτικά θεσµικά όργανα εφαρµόζουν τις σχετικές
διατάξεις της σύµβασης. Το Συµβούλιο, εποµένως, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το
συντοµότερο δυνατό κατάλληλη πρόταση µε τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του
δεύτερου πυλώνα της σύµβασης από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα.»

∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι, επί του παρόντος, εκπονεί τις δυνατές επιλογές για την ευθυγράµµιση
των διατάξεων που εφαρµόζονται από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα µε τις αρχές των τριών
πυλώνων της Σύµβασης. Όσον αφορά την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, καλύπτει ήδη τις περισσότερες
πτυχές. Θα πρέπει να συµπληρωθεί επίσης σε ότι αφορά το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.5.2002
SEC(2002) 581τελικό

2000/0331 (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 τη συµµετοχή του κοινού

στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον και
µε την τροποποίηση, όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη

δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου
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2000/0331 (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 τη συµµετοχή του κοινού

στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον και
µε την τροποποίηση, όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη

δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2000) 839τελικό – 2000/0331(COD)):
18 Ιανουαρίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής :
30Μαΐου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε

πρώτη ανάγνωση:
23Οκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 12∆εκεµβρίου 2001
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2- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να ενισχυθεί η συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για
περιβαλλοντικά θέµατα και να εξασφαλιστεί ότι οι βασικές διαδικασίες είναι ενιαίες σε όλα

τα κράτη µέλη και σε περιπτώσεις µε διασυνοριακή διάσταση. Εάν εγκριθεί θα συµβάλει
στην εφαρµογή της Σύµβασης της ΟΕΕ των Ηνωµένων Εθνών για την πρόσβαση σε

πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον ("Σύµβαση του Aarhus"),που υπογράφηκε
από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη τον Ιούνιο του 1998.

Η πρόταση για ενιαία οδηγία συµπληρώνει, ή τροποποιεί, τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία
για να ενσωµατωθούν πλήρως οι απαιτήσεις του "δεύτερου πυλώνα" της Σύµβασης του
Aarhus για την συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον.
Νοµοθεσία που έχει εγκριθεί προσφάτως περιέχει ήδη σχετικές απαιτήσεις, όπως η οδηγία
2001/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εκτίµηση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων (οδηγία για τη
Στρατηγική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων/ ΣΠΕ) και η οδηγία 2000/60/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα της Σύµβασης, τον
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Ιανουάριο του 2002, καθορίστηκε Κοινή Θέση επί της πρότασης οδηγίας σχετικά µε την
ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει την συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο πλαίσιο των οδηγιών στον περιβαλλοντικό τοµέα

(άρθρο 1). Με τον τρόπο αυτό εφαρµόζεται το άρθρο 7 της Σύµβασης του Aarhus.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για σχέδια και προγράµµατα (παράρτηµα Ι) στον τοµέα των

αποβλήτων, σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και την
προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση.

Επιπλέον, προτείνεται να τροποποιηθεί η οδηγία 85/337/EOK του Συµβουλίου για την
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο

περιβάλλον (“οδηγία ΕΠΕ”), καθώς και η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (“οδηγία IPPC”). Στις σχετικές διατάξεις
(αντιστοίχως άρθρα 2 και 3) προβλέπεται η συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες
χορήγησης άδειας για έργα που καλύπτονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Aarhus (άρθρο 6).
Στην πρόταση καθορίζονται υποχρεώσεις και εξειδικεύονται οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται στο κοινό, καθώς και η απαίτηση να παρέχεται στο "ενδιαφερόµενο κοινό" η
δυνατότητα συµµετοχής. Προβλέπεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε το
ενδιαφερόµενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να αµφισβητήσει την ουσιαστική ή τη

διαδικαστική νοµιµότητα αποφάσεων σχετικών µε έργα οι οποίες υπόκεινται στη συµµετοχή
του κοινού. Έτσι, θα εφαρµοσθεί το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Σύµβασης του Aarhus.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικά σχόλια

Η Επιτροπή αποδέχτηκε πλήρως, εν µέρει ή κατ’αρχήν, 13 από τις 21 τροπολογίες που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2001. Εν γένει, η Επιτροπή

αποδέχτηκε τις τροπολογίες εκείνες που αποσκοπούν να αντανακλούν πληρέστερα στο
κείµενο της Σύµβασης του Aarhus.Άλλες τροπολογίες, που θεωρήθηκαν ότι βελτιώνουν την
σαφήνεια και αναλύουν λεπτοµερέστερα το κείµενο της πρότασης, έγιναν αποδεκτές εν µέρει
ή κατ’αρχήν.

Η Επιτροπή δεν αποδέχτηκε τις τροπολογίες οι οποίες υπερβαίνουν τις νοµικώς δεσµευτικές
απαιτήσεις της Σύµβασης του Aarhus.Επιπλέον, δεν αποδέχτηκε τις τροπολογίες οι οποίες θα
είχαν ως αποτέλεσµα να αλληλεπικαλύπτονται ή να περιπλέκονται διαδικασίες που ήδη
ισχύουν υπό την κείµενη νοµοθεσία, διότι εν κατακλείδι θα παρεµπόδιζαν την

αποτελεσµατική συµµετοχή του κοινού.

3.2 Λεπτοµερή σχόλια

3.2.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που αποδέχτηκε η Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν
πλήρως ή εν µέρει στην Κοινή Θέση

Η Επιτροπή αποδέχτηκε εν µέρει τις τροπολογίες 9/10/33, και στην Κοινή Θέση
ενσωµατώθηκαν τα µέρη που έγιναν αποδεκτά. Ως αποτέλεσµα, στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) αναφέρονται τα "ηλεκτρονικά µέσα" ως πιθανά µέσα ενηµέρωσης του κοινού,
καθώς και οι πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται στο κοινό “ συµπεριλαµβανοµένων

µεταξύ άλλων των πληροφοριών για το δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και σχετικά
µε τις αρµόδιες αρχές στις οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν σχόλια ή ερωτήσεις” . Στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) προστίθεται η φράση "όταν όλες οι επιλογές είναι ακόµα
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δυνατές". Η διατύπωση αυτή έχει υιοθετηθεί από τη Σύµβαση του Aarhus και αποτελεί
αναδιατύπωση της φράσης "υπό την επιφύλαξη οιωνδήποτε εναλλακτικών λύσεων" που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε κατ’αρχήν αποδεκτό ένα άλλο σηµείο που
πρότεινε το Κοινοβούλιο, µε την προσθήκη του νέου σηµείου δ): “ η αρµόδια αρχή

καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειµένου να ενηµερώσει το κοινό σχετικά µε τις
λαµβανόµενες αποφάσεις και τους λόγους και το σκεπτικό επί των οποίων έκαστη αυτών

βασίζεται”.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε εν µέρει τις τροπολογίες 34/15/16επί του άρθρου 3 σηµείου 2 της
πρότασης, µε τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 6 της οδηγίας ΕΠΕ. Και στην περίπτωση
αυτή στην Κοινή Θέση συµπεριλήφθηκαν τα "ηλεκτρονικά µέσα" (άρθρο 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας ΕΠΕ). Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας ΕΠΕ προστίθεται η φράση “ όταν όλες
οι επιλογές είναι ακόµη δυνατές” όσον αφορά τη συµµετοχή του ενδιαφεροµένου κοινού στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον.

Όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, έγινε αποδεκτή εν µέρει η τροπολογία 31/αναθ.
και στην Κοινή Θέση έχει ληφθεί υπόψη µε την προσθήκη στο άρθρο 10α της οδηγίας ΕΠΕ
του χαρακτηρισµού "ανεξάρτητου και αµερόληπτου" όσον αφορά το "όργανο θεσπισµένο

νοµοθετικώς" (άρθρο 3 σηµείο 5). Το ίδιο ισχύει για τις τροπολογίες 32/αναθ./23σχετικά µε
το νέο άρθρο 15α της οδηγίας IPPC (άρθρο 4 σηµείο 4). Παρότι το υπόλοιπο κείµενο που
προτάθηκε στις τροπολογίες έχει ενσωµατωθεί στην Κοινή Θέση, πρέπει να επισηµανθεί ότι
η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί τις αλλαγές που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο αυτές καθαυτές, αλλά µόνον όταν επρόκειτο για πιστή απόδοση του σχετικού
κειµένου της Σύµβασης του Aarhus.Αυτό ισχύει για την Κοινή Θέση, στην οποία επίσης
υιοθετείται το κείµενο της Σύµβασης του Aarhus όσον αφορά τη διευκρίνιση των όρων
"επαρκές συµφέρον" και "αποδυνάµωση δικαιώµατος" για τους µη κυβερνητικούς

οργανισµούς. Επιπλέον, η φράση "οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι ορθές, δίκαιες,
εµπρόθεσµες και να µην έχουν απαγορευτικό κόστος" από τη Σύµβαση του Aarhus
υιοθετήθηκε στην Κοινή Θέση.

Έγιναν αποδεκτές εν µέρει οι τροπολογίες 20/21.Η ιδέα ότι το ενδιαφερόµενο κοινό πρέπει
επίσης να πληροφορείται σχετικά µε τις δυνατότητες να επιδιώξει επανεξέταση έγινε
αποδεκτή κατ’αρχήν και υιοθετήθηκε στην Κοινή Θέση. Έχει πλέον ενταχθεί στο τέλος του
νέου άρθρου 10α της οδηγίας ΕΠΕ (άρθρο 3 σηµείο 5), και ανταποκρίνεται στο κείµενο της
Σύµβασης του Aarhus:“ Προκειµένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα των

διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση πληροφοριών στο
κοινό σχετικά µε την πρόσβαση στις διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επανεξέτασης”.

Το αυτό ισχύει όσον αφορά την οδηγία IPPC: έγινε αποδεκτή εν µέρει η τροπολογία 35,
δεδοµένου ότι η Επιτροπή συµφώνησε κατ’αρχήν να προστεθεί αναφορά όσον αφορά τις
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες επανεξέτασης. Είναι ωστόσο πλέον εύστοχη η
παρεµβολή αυτής της αναφοράς στο τέλος του νέου άρθρου 15α σχετικά µε την πρόσβαση
στην δικαιοσύνη (άρθρο 4, σηµείο 4).

Οι τροπολογίες 27/28/29επί του νέου παραρτήµατος V στην οδηγία IPPCέγιναν αποδεκτές
εν µέρει από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. Στην Κοινή Θέση, σηµείο 1, υιοθετείται η
αναφορά στα ηλεκτρονικά µέσα (όπως και στα άρθρα 2 και 3) µε την ακόλουθη
αναδιατύπωση: "ή άλλα πρόσφορα µέσα όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά είναι

διαθέσιµα". Επιπλέον, µε την αναδιατύπωση του σηµείου 4 ("Τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων ... πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης")
υιοθετείται κατ’αρχήν η σχετική τροπολογία.
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3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση

Σκοπός της τροπολογίας 13 ήταν να ανταποκρίνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
της Σύµβασης του Aarhusη προβλεπόµενη στην οδηγία 85/337/EΟΚ εξαίρεση έργων για την
εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άµυνας, παρέχοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να
αποφασίζουν κατά περίπτωση αντί της γενικής εξαίρεσης. Τούτο ήταν αποδεκτό από την
Επιτροπή αλλά το Συµβούλιο δεν συµφώνησε να τροποποιηθεί εν προκειµένω η διατύπωση.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε κατ’αρχήν µέρος των τροπολογιών 2 και 5 που αποσκοπούν στην
αντικατάσταση, στις αιτιολογικές σκέψεις 2 και 6, της φράσης "προσωπική υγεία και
ευηµερία". Η αποδεκτή από την Επιτροπή ορολογία είναι "υγεία του ανθρώπου" η οποία είναι
σύµφωνη µε τη διατύπωση στο άρθρο 174 της Συνθήκης, όχι όµως η ορολογία "ιδιωτική και
δηµόσια υγεία και ευηµερία". Η διατύπωση δεν υιοθετήθηκε στην Κοινή Θέση, επειδή το
Συµβούλιο θεώρησε ότι δεν ανταποκρινόταν στο πνεύµα της τροπολογίας. Επιπλέον, στην
Κοινή Θέση δεν συµπεριλήφθηκε το υπόλοιπο της τροπολογίας 5 της αιτιολογικής σκέψης 6,
επί της οποίας είχε συµφωνήσει κατ’αρχήν η Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε συµφωνήσει να
γίνεται σε έναν από τους στόχους της Σύµβασης του Aarhus,"η επιθυµία να εξασφαλιστούν

εγγυήσεις για τη συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων όσον αφορά θέµατα
περιβάλλοντος", αντί της φράσης "σε ορισµένους τύπους διαδικασιών λήψης αποφάσεων για

περιβαλλοντικά θέµατα", όπως είχε αρχικά προταθεί.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε κατ’αρχήν την τροπολογία 4 να προστεθεί στο τέλος της

αιτιολογικής σκέψης 3 το κείµενο που πρότεινε το Κοινοβούλιο "και στην υποστήριξη του
κοινού για τις αποφάσεις που ελήφθησαν". Το Συµβούλιο δεν συµφώνησε να προστεθεί αυτό
το κείµενο.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε κατ’αρχήν την τροπολογία 14, υπό την προϋπόθεση της

αναδιατύπωσης του σηµείου β). Με την τροπολογία αυτή θα προβλεπόταν η συµµετοχή του
κοινού σε ενδεχόµενη εξαίρεση συγκεκριµένου έργου από την οδηγία ΕΠΕ. Σύµφωνα µε την
οδηγία αυτή και το υπόλοιπο της πρότασης, η Επιτροπή ήταν σε θέση να αποδεχθεί το
σηµείο β) διατυπωµένο ως εξής: "να διατίθενται στο ενδιαφερόµενο κοινό οι πληροφορίες που

συγκεντρώνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο σηµείο α), για πληροφορίες που αφορούν
την απόφαση εξαίρεσης και το σκεπτικό της." Το Συµβούλιο δεν το αποδέχτηκε.

Όσον αφορά τις τροπολογίες 34/15/16,πέραν από τα µέρη που ενσωµατώθηκαν στην Κοινή
Θέση, η Επιτροπή αποδέχτηκε την αναδιατύπωση του νέου άρθρου 6 παράγραφος 5 της

οδηγίας ΕΠΕ. ("Για την ενηµέρωση του κοινού, καθώς και για την προετοιµασία του και την
αποτελεσµατική συµµετοχή του σε καθένα από τα διαφορετικά στάδια που προβλέπονται στο

παρόν άρθρο ορίζονται εύλογα χρονικά πλαίσια που παρέχουν επαρκή χρόνο για την
ολοκλήρωσή τους.") Το Συµβούλιο δεν το αποδέχτηκε.

Το αυτό ισχύει όσον αφορά τις τροπολογίες 27/28/29,που αφορούν το νέο παράρτηµα V της
οδηγίας IPPC.Η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί την αναδιατύπωση των σηµείων 2 και
4 της πρότασής της. Αυτό ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο.
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3.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το
Συµβούλιο και δεν συµπεριλήφθηκαν στην Κοινή Θέση

Η τροπολογία 1, η οποία αποσκοπούσε στην αντικατάσταση των όρων "υγεία του ανθρώπου"
από την φράση "ατοµική και δηµόσια υγεία" (βλ. επίσης το ανωτέρω σηµείο 3.2.2)
απορρίφθηκε επειδή δεν συµφωνεί µε την διατύπωση που χρησιµοποιείται στο άρθρο 174της
Συνθήκης ΕΚ.

Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 2, δηλαδή να αντικατασταθεί στην αιτιολογική σκέψη 1 η
αναφορά "κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία" µε την αναφορά "κοινοτική νοµοθεσία,
σχέδια και προγράµµατα που έχουν σχέση µε το περιβάλλον και τους άλλους τοµείς πολιτικής",
δεν έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. Το αυτό ισχύει για τις τροπολογίες 3
και 8 µε συναφή αναδιατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων, καθώς και για την
τροπολογία 26. Με την τροπολογία αυτή προτεινόταν η προσθήκη στο παράρτηµα Ι νέου
σηµείου, το οποίο δεν ήταν επαρκώς ορισµένο και ενδεχοµένως ευρύτατης εµβέλειας ("Άλλη
κοινοτική νοµοθεσία, σχέδια και προγράµµατα, που µπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο

στο περιβάλλον ή στην υγεία του ανθρώπου και στις συνθήκες διαβίωσής του, η εφαρµογή των
οποίων πρέπει να λαµβάνει υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας"). Εάν η παρούσα πρόταση για οδηγία παρέπεµπε σε "άλλη κοινοτική νοµοθεσία"
δεν θα συνιστούσε ορθή νοµική πράξη. Επιπλέον, η προσθήκη τέτοιας γενικού τύπου

αναφοράς είναι ενδεχόµενο να δηµιουργήσει αλληλεπικάλυψη σχετικά µε την εφαρµοστέα
νοµοθετική πράξη.

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν αποδέχτηκαν την τροπολογία 6 µε την οποία θα
προστίθετο αιτιολογική σκέψη που θα παρέπεµπε στο άρθορ 8 της Σύµβασης του Aarhus,
σχετικά µε την συµµετοχή του κοινού στην προετοιµασία εκτελεστικών ρυθµίσεων και
άλλων δεσµευτικών γενικά εφαρµοστέων διατάξεων. Στα άρθρα δεν έχει προβλεφθεί καµία
σχετική συγκεκριµένη διάταξη.

Οι τροπολογίες 7 και 30/αναθ. σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσον αφορά σχέδια,
προγράµµατα και πολιτικές απορρίφθηκαν. Η υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται ρητά στο
άρθρο 9 παράγραφος 2 της Σύµβασης. Επιπλέον, η οδηγία ΣΠΕ δεν προβλέπει την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη και η θέσπιση αυτής της διάταξης στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα
δηµιουργούσε καθεστώς νοµικής ασυνέπειας.

Όσον αφορά τις τροπολογίες 9/10/33και την τροπολογία 25, η Επιτροπή και το Συµβούλιο
δεν αποδέχθηκαν να προβλέπεται η συµµετοχή του κοινού στην κατάστρωση πολιτικών.
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Aarhus, έχει προβλεφθεί σχετικώς η "ρήτρα βέλτισης
προσπάθειας" (βλ. 3.1). Επιπλέον, η αναφορά στην τροπολογία αυτή της συµµετοχής του
κοινού "στα διαφορετικά στάδια" προετοιµασίας και αναθεώρησης σχεδίων και
προγραµµάτων δεν ήταν αποδεκτή, δεδοµένου ότι αυτό δεν απαιτείται σαφώς για την

εφαρµογή της Σύµβασης του Aarhus.Παρότι το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµµερίζονται
πλήρως τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης του κοινού όσον αφορά τις δυνατότητες

συµµετοχής του, η συµπερίληψη της φράσης "Αυτές οι ρυθµίσεις µπορεί να περιλαµβάνουν
εκπαίδευση του κοινού για τη δηµόσια λήψη αποφάσεων ή τη χρηµατοδότηση αυτής της

εκπαίδευσης" δεν έγινε αποδεκτή στο παρόν πλαίσιο. Ως "αναλυτικές ρυθµίσεις" από τα κράτη
µέλη νοούνται οι πρακτικές διευθετήσεις για τη διαβούλευση.
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Όσον αφορά τις τροπολογίες 34/15/16, η Επιτροπή και το Συµβούλιο επίσης δεν
αποδέχθηκαν επίσης να υπόκειται η διαδικασία αναθεώρησης στη συµµετοχή του κοινού.
Αυτό θα αποτελούσε αντίφαση προς την οδηγία ΕΠΕ δεδοµέου ότι ήδη καλύπτεται. Η
Επιτροπή και το Συµβούλιο απέρριψαν την προσθήκη της φράσης "λαµβάνονται δεόντως

υπόψη τα αποτελέσµατα της συµµετοχής των πολιτών". Αυτό προβλέπεται ήδη από το άρθρο 8
της οδηγίας ΕΙΑ. Επιπλέον, όσον αφορά τη διατύπωση που πρότεινε το Κοινοβούλιο υπό την
παράγραφο 5α ("…η αρµόδια αρχή καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες να απαντήσει στο
κοινό"), σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας ΕΙΑ ήδη υποχρεούνται οι

αρµόδιες αρχές να ενηµερώνουν σχετικά µε τους κυρίους λόγους και τις θεωρήσεις στις
οποίες θεµελιώθηκε η απόφασή τους. Επιπλέον απαιτήσεις θα συνεπαγόταν την επιβολή
περιττών διοικητικών εµποδίων. Το αυτό ισχύει όσον αφορά την προτεινόµενη παράγραφο
4α υπό την τροπολογία 35 σχετικά µε την οδηγία IPPC (βλ. νέο άρθρο 15 παράγραφος 5
στοιχείο β)). Το µέρος της τροπολογίας 35 µε το οποίο θα εισαγόταν "διαφορετικά στάδια"
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν ήταν αποδεκτό, δεδοµένου ότι δεν ανταποκρίνεται στη
διαδικασία χορήγησης άδειας και προβλέπεται ήδη "έγκαιρη και αποτελεσµατική συµµετοχή".

Όσον αφορά τις τροπολογίες 20/21και την τροπολογία 24 σχετικά µε έργα/εγκαταστάσεις µε
διασυνοριακές συνέπειες, η Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν αποδέχτηκαν να υποχρεούται να
εξασφαλίζει κάθε κράτος µέλος του οποίου έχει ζητηθεί η γνώµη να παρέχει στο

ενδιαφερόµενο κοινό τις πληροφορίες στη γλώσσα του. Σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας πρόκειται για πρακτικές διευθετήσεις που επαφίονται στα κράτη µέλη.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν αποδέχτηκαν το µέρος των τροπολογιών 27/28/29,που θα
επέκτεινε τη συµµετοχή του κοινού και στην επανεξέταση των αδειών υπό την οδηγία IPPC
(νέο παράρτηµα V). Αυτή η επανεξέταση είναι σε πολλές περιπτώσεις εσωτερική διοικητική
ενέργεια. Εάν επιφέρει αλλαγές της άδειας, προβλέπεται η συµµετοχή του κοινού στην
αναπροσαρµογή άδειας (βλ. ωστόσο κατωτέρω τα σχετικά µε το άρθρο 4).

3.2.4. Επιπλέον αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση

Τίτλος και αιτιολογικές σκέψεις

Το Συµβούλιο τροποποίησε ελαφρώς τον τίτλο για να διευκρινιστεί ότι οι οδηγίες

85/337/EΟΚ και 96/61/EΚ τροποποιούνται όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τροποποιήθηκε η αιτιολογική σκέψη 8 µε την διαγραφή της

αναφοράς σε πολιτικές. Αυτό ανταποκρίνεται στην προσέγγιση να µην καλυφθούν από την
παρούσα οδηγία οι πολιτικές. Στην αιτιολογική σκέψη 9 αναφέρεται πλέον ότι και "οι
αποφάσεις" υπόκεινται στις διαδικασίες πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Τούτο αντανακλά την
ουσία της προτεινόµενης οδηγίας και της Σύµβασης του Aarhus.Με την προσθήκη κειµένου
στην αιτιολογική σκέψη 10 επιδιώκεται να διευκρινιστεί ότι τα σχέδια και προγράµµατα που
καλύπτονται είναι εκείνα τα οποία "τα οποία όµως δεν περιέχουν επαρκείς διατάξεις όσον

αφορά τη συµµετοχή του κοινού". Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό εξυπακούεται ήδη µε το
υπόλοιπο της αιτιολογικής σκέψης. Η αιτιολογική σκέψη 12 τροποποιήθηκε ώστε να

ανταποκρίνεται στην συνήθη διατύπωση σχετικά µε την επικουρικότητα και την
αναλογικότητα.

Άρθρο 1 (Στόχος)

Το Συµβούλιο έχει παρεµβάλει το άρθρο 1 σχετικά µε τους στόχους της οδηγίας ώστε να
βελτιωθεί η σαφήνεια. Πρόκειται για µια χρήσιµη προσθήκη.
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Άρθρο 2 (Συµµετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράµµατα)

Η Κοινή Θέση προσθέτει στην εισαγωγική περίοδο της παραγράφου 2 και στο σηµείο α), τη
λέξη "τροποποίηση". Με τον τρόπο αυτό το άρθρο συµφωνεί µε την οδηγία ΣΠΕ η οποία
ισχύει επίσης για τροποποιήσεις των σχεδίων και προγραµµάτων που καλύπτει. Επιπλέον,
όσον αφορά το δικαίωµα συµµετοχής των ΜΚΟ, στην Κοινή Θέση έχει προστεθεί η φράση
"που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που επιβάλλονται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας",
συγκεκριµένα στην παράγραφο 3. Τούτο ανταποκρίνεται στην Σύµβαση του Aarhus (ορισµός
του "ενδιαφερόµενου κοινού"), και στη λοιπή πρόταση οδηγίας. Στην επόµενη περίοδο η
φράση "ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία συµµετοχή του κοινού" έχει αντικατασταθεί από τη
φράση "ώστε το κοινό να προπαρασκευάζεται και να συµµετέχει αποτελεσµατικά" η οποία
υιοθετήθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 3 της Σύµβασης του Aarhus.

Έχει προστεθεί νέα παράγραφος 4 µε την οποία εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του εν λόγω
άρθρου “ σχέδια και προγράµµατα που σχεδιάστηκαν προκειµένου να εξυπηρετούν µόνον
σκοπούς εθνικής άµυνας ή εφαρµόστηκαν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης".
Πρόκειται για διατύπωση που αντιστοιχεί στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας ΣΠΕ και
κατά συνέπεια συνιστά εύλογη αλλαγή.

Τέλος, προστέθηκε η παράγραφος 5 ώστε να αποσαφηνιστεί η σχέση προς την οδηγία ΣΠΕ,
όπου προβλέπεται η συµµετοχή του κοινού σύµφωνα µε την Σύµβαση του Aarhusκατά την
κατάστρωση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καθορίζεται πλέον ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 δεν

εφαρµόζονται σε σχέδια και προγράµµατα για τα οποία η διαδικασία συµµετοχής του κοινού
γίνεται δυνάµει της οδηγίας ΣΠΕ. ∆εδοµένου ότι η οδηγία ΣΠΕ εκδόθηκε µετά την παρούσα
πρόταση, η διευκρίνιση αυτή κατέστη αναγκαία και η Επιτροπή συµφώνησε επ’αυτού.

Άρθρο 3 (Τροποποίηση της οδηγίας ΕΠΕ 85/337/EΟΚ, όσον αφορά την συµµετοχή του
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη)

Όσον αφορά τη διαδικασία συµµετοχής του κοινού, µε την Κοινή Θέση αντικαταστάθηκε η
λέξη "άδεια" από την φράση "της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2" (της οδηγίας ΕΙΑ). Η Επιτροπή συµφώνησε σε
αυτή την αλλαγή µε την οποία λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες δυνατότητες οργάνωσης και
ενσωµάτωσης της συµµετοχής του κοινού που προβλέπονται στην οδηγία ΕΙΑ. Ο όρος

"διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον" προέρχεται από την Σύµβαση του
Aarhus.

Το περιεχόµενο του νέου άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΙΑ όπως προτάθηκε από την
Επιτροπή έχει µετατεθεί στην παράγραφο 4 της Κοινής Θέσης. Η Επιτροπή αποδέχτηκε

αυτήν την αλλαγή κατά την σύνταξη, επειδή αποδίδει σαφέστερα την χρονική αλληλουχία
συµµετοχής του κοινού.

Στο νέο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΙΑ το Συµβούλιο πρόσθεσε τη λέξη "ευλόγως"
στην εισαγωγική περίοδο, σχετικά µε την στιγµή που πρέπει να παράσχονται οι πληροφορίες
στο κοινό. Αναδιατυπώθηκε το στοιχείο γ) εν µέρει, έτσι ώστε να ορισθεί σαφέστερα ποιες
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σχετικά µε τις εµπλεκόµενες αρχές. Η Επιτροπή

συµφώνησε.
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Με την Κοινή Θέση διαχωρίστηκαν οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό. Στο
άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αρχικώς και
στη νέα παράγραφο 3, καθορίζονται περαιτέρω στοιχεία πληροφοριών που πρέπει να τίθενται
στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού (προηγουµένως περιλαµβανόνταν στην

παράγραφο 2 που είχε προτείνει η Επιτροπή): πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε την
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και οι κύριες εκθέσεις και συµβουλές
που παρέχονται στην αρµόδια αρχή. Πληροφορίες άλλες από τις προβλεπόµενες υπό την
παράγραφο 2, οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µόνον αφού έχει ενηµερωθεί το

ενδιαφερόµενο κοινό, πρέπει να διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε
την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες (επί της οποίας επιτεύχθηκε
Κοινή Θέση τον Ιανουάριο του 2002).Αντίστοιχη αλλαγή έγινε στην οδηγία 96/61/EΚ. Στο
νέο παράρτηµα V της οδηγίας αυτής, το σηµείο 1 στοιχείο στ) µετατοπίστηκε στο νέο
σηµείο 2 στοιχείο α) και προστέθηκε στοιχείο β) σχετικά µε τις άλλες σχετικές πληροφορίες
που πρέπει να διατίθενται. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούν τη δοµή της Σύµβασης του Aarhus
(άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 6), και ο σκοπός ήταν να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση
των αρχών. Η Επιτροπή αποδέχτηκε αυτές τις αλλαγές, θεωρώντας όµως ότι δεν χρειάζεται
να διαχωριστούν οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται/διατίθενται.

Η τελευταία περίοδος του άρθρου 6 παράγραφος 5 όπως προτάθηκε από την Επιτροπή

αποτελεί πλέον τη νέα παράγραφο 6, ώστε να γενικευθεί η απαίτηση για εύλογα χρονικά
πλαίσια. Η Επιτροπή συµφώνησε.

Όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά µε τις περιπτώσεις διασυνοριακών επιπτώσεων, στην Κοινή
Θέση έχει υιοθετηθεί πλήρως το κείµενο της παραγράφου 1 της οδηγίας 85/337/EΟΚ, µε την
αντικατάσταση της λέξης "άδεια" όπως πρότεινε η Επιτροπή από τη φράση "στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2". Το τέλος του άρθρου 7 παράγραφος 2 προσαρµόστηκε ώστε να
ανταποκρίνεται στον διαχωρισµό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της πρότασης της

Επιτροπής. Στη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 7 η λέξη "άδεια" αντικαταστάθηκε από τη
φράση "στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον οι οποίες αναφέρονται

στο άρθρο 2 παράγραφος 2". Πρόκειται για αλλαγές εύλογα ανταποκρινόµενες στις
προηγούµενες.

Στο νέο άρθρο 10α σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η Κοινή Θέση υιοθετεί τη
διατύπωση από το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Σύµβασης του Aarhus σχετικά µε τις

απαιτήσεις για "επαρκές συµφέρον" και της "αποδυνάµωσης δικαιώµατος" καθώς και το
νοµικό καθεστώς των µη κυβερνητικών οργανισµών (βλ. ανωτέρω 3.2.1). Η Επιτροπή

συµφώνησε επ’αυτού. Επιπλέον, προστέθηκε πριν από την πρώτη περίοδο η φράση "τα κράτη
µέλη καθορίζουν σε ποια φάση είναι δυνατό να προσβάλλονται αποφάσεις, ενέργειες ή

παραλείψεις". Σκοπός εν προκειµένω είναι να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες εθνικές
απαιτήσεις οι οποίες είναι πιθανό να οριστούν σύµφωνα µε την Σύµβαση του Aarhus.Η
Επιτροπή υπογράµµισε εν προκειµένω ότι έχει καίρια σηµασία να µην περιοριστούν
πρακτικώς οι διατάξεις της Σύµβασης του Aarhusµε διαδικαστικές διατάξεις των κρατών
µελών. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η αναφορά "σύµφωνα µε το εθνικό νοµικό τους σύστηµα"
επαρκεί για να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες των κρατών µελών και ότι η προσθήκη ήταν
περιττή. Οι ίδιες αλλαγές και σκέψεις ισχύουν για το νέο άρθρο 15α της οδηγίας 96/61/EΚ.

Με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της κοινής θέσης σχετικά µε το παράρτηµα Ι/22 της οδηγίας
85/337/EΟΚ ενσωµατώνεται το παράρτηµα ΙΙ της πρότασης της Επιτροπής. Οι λέξεις
"κατάλληλα κριτήρια" διαγράφηκαν, επειδή θεωρήθηκε ότι δεν προσθέτουν τίποτα στη φράση
"κατώτατα όρια" και προστέθηκε η φράση "αν υπάρχουν" σχετικά µε τα κριτήρια. Η
Επιτροπή συµφώνησε σε αυτές τις αλλαγές, θεώρησε όµως ότι δεν ήταν αναγκαία η φράση
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"αν υπάρχουν". Με το νέο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Κοινής Θέσης προστίθεται µια
περίπτωση στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 85/337/EΟΚ. Αυτό ανταποκρίνεται στην

τροποποίηση του παραρτήµατος Ι µε το άρθρο 3 παράγραφος 6, και η Επιτροπή συµφώνησε.

Άρθρο 4 (Τροποποίηση της οδηγίας IPPC 96/61/EΚ, όσον αφορά την συµµετοχή του
κοινού και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη)

Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 10 της οδηγίας IPPC,το Συµβούλιο
επέφερε αλλαγές αντίστοιχες µε εκείνες του παραρτήµατος Ι/22 της οδηγίας ΕΙΑ. Οι λέξεις
"κατάλληλα κριτήρια" διαγράφηκαν και προστέθηκαν οι λέξεις "αν υπάρχουν" σε σχέση µε τα
κατώτατα όρια (βλ. ανωτέρω).

Όσον αφορά την περίπτωση που προστέθηκε στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, µε
την Κοινή Θέση προστίθενται οι λέξεις "εάν υπάρχουν" όσον αφορά τις εναλλακτικές
περιπτώσεις που µελετήθηκαν από τον αιτούντα. Πρόκειται για ήσσονος σηµασίας αλλαγή
και δεν έρχεται σε αντίφαση µε το αρχικό νόηµα, η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο ότι δεν είναι
αναγκαία.

Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 15 παράγραφος 1 που προτάθηκε, όσον αφορά τις
αποφάσεις σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/EΚ για τις οποίες προβλέπεται η συµµετοχή του
κοινού. Ενώ στην πρόταση της Επιτροπής προβλεπόταν η συµµετοχή του κοινού στη
διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την έκδοση ή αναπροσαρµογή µιας άδειας ή των όρων

της, το Συµβούλιο περιόρισε το πεδίο εφαρµογής. Σύµφωνα µε το κείµενο της Κοινής Θέσης,
το ενδιαφερόµενο κοινό συµµετέχει στη διαδικασία έκδοσης άδειας για νέες εγκαταστάσεις,
για οιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή στη λειτουργία εγκατάστασης και "αναπροσαρµογή των
όρων άδειας ή λειτουργίας εγκατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 13, εάν η περιβαλλοντική

επίπτωση είναι τόσο σοβαρή ώστε οι υφιστάµενες οριακές τιµές εκποµπών της άδειας πρέπει να
µεταβληθούν σηµαντικά". Η Επιτροπή δεν συµφώνησε επ’αυτού του περιορισµού σχετικά µε
τις αναπροσαρµογές αδειών, που θεωρεί ότι δεν ευθυγραµµίζεται προς την Σύµβαση του
Aarhus.Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 10 της Σύµβασης, οι διατάξεις σχετικά µε τη
συµµετοχή του κοινού πρέπει να εφαρµόζονται σε αναπροσαρµογές αδειών “mutatis
mutandis,και κατά περίπτωση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, κατ’αρχήν οι αναπροσαρµογές
αδειών πρέπει να συµπεριληφθούν. Ενώ η έκφραση "κατά περίπτωση" ενδεχοµένως να
ερµηνευθεί ότι ιδίως σε "αµιγώς τυπικές" αναπροσαρµογές δεν θα απαιτείται συµµετοχή του
κοινού, δεν µπορεί να αιτιολογήσει την εξαίρεση σηµαντικών κατηγοριών αναπροσαρµογής
αδειών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Κοινή Θέση, τόσο για την έκδοση αδειών όσο και
για την αναπροσαρµογή αδειών για υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα απαιτείτο η συµµετοχή
του κοινού µόνον υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, οι οποίες παρέχουν ευρύ

περιθώριο ερµηνείας. Επιπλέον, για αναπροσαρµογές για λόγους ασφάλειας λειτουργίας,
αλλαγές των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών και της νοµοθεσίας δεν θα χρειάζεται η

συµµετοχή του κοινού σύµφωνα µε την Κοινή Θέση. Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση στα
πρακτικά του Συµβουλίου ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την διατύπωση της Κοινής

Θέσης όσον αφορά το άρθρο 4 σηµείο 3 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση (βλ. παράρτηµα).

Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 17 παράγραφος 1, µε την Κοινή Θέση προστίθεται
χωρίς τροποποίηση, η δεύτερη περίοδος στο τέλος της παραγράφου, πράγµα που βελτιώνει τη
σαφήνεια.
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Άρθρο 5 (Εφαρµογή)

Η διατύπωση προσαρµόστηκε για να ανταποκρίνεται στη συνήθη διατύπωση και η

ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ τροποποιήθηκε, από καθορισµένη ηµεροµηνία σε "2 έτη µετά την
έναρξη ισχύος της οδηγίας". Τούτο ανταποκρίνεται στο χρονοδιάγραµµα που προέβλεπε η
πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 6 (Έναρξη ισχύος)

Η διατύπωση προσαρµόστηκε ώστε να προβλέπεται η έναρξη ισχύος της οδηγίας την
ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της και όχι είκοσι ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή της.

Παράρτηµα I

Από το στοιχείο στ) το Συµβούλιο διέγραψε την παραποµπή στην οδηγία 1999/30/EΚ του

Συµβουλίου, την πρώτη οδηγία που απορρέει από την οδηγία 96/62/EΚ του Συµβουλίου για
την εκτίµηση και την διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (Οδηγία πλαίσιο

για την ποιότητα του αέρα). Η Επιτροπή συµφώνησε µε αυτή την αλλαγή, δεδοµένου ότι η
βασική υποχρέωση εκπόνησης σχεδίων ή προγραµµάτων για την ποιότητα του αέρα,
καθορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για την ποιότητα του αέρα και θα αφορά όλες τις οδηγίες
που θα απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο.

Το Συµβούλιο διέγραψε το στοιχείο ζ), σύµφωνα µε το οποίο για τα σχέδια και τα
προγράµµατα που υπόκεινται στη συµµετοχή του κοινού είχαν προβλεφθεί να

συµπεριλαµβάνονται σχέδια διευθέτησης του χώρου υγειονοµικής ταφής τα οποία να παρέχει
ο φορέας εκµετάλλευσης του χώρου. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι αυτά τα σχέδια δεν

εµπίπτουν στην συµµετοχή του κοινού, επειδή στην οδηγία 1999/31/EΚ περί υγειονοµικής
ταφής των αποβλήτων καθορίζονται τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και τις

διαδικασίες που να τηρούνται. Η ενδεχόµενη δηµιουργία και χωροθέτηση νέων χώρων
υγειονοµικής ταφής θα υπόκειται σε σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε την οδηγία

75/442/EΟΚ, όπου προβλέπεται συµµετοχή του κοινού.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Θέση δεν τροποποιεί τους στόχους και την βασική
προσέγγιση της πρότασής της και ότι στην ουσία διευκρινίζει ορισµένες πτυχές της. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισµένα θέµατα που η πρόταση αποδυναµώθηκε, ιδίως όσον αφορά το εύρος της
συµµετοχής του κοινού υπό την οδηγία IPPC.Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι

δεν θα πρέπει να είναι στενή η ερµηνεία των διατάξεων σχετικά µε την πρόσβαση στην
δικαιοσύνη. Η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει εν γένει την Κοινή Θέση, εκτός του

θέµατος του περιορισµού της συµµετοχής του κοινού στην αναπροσαρµογή των αδειών
σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/EΚ του Συµβουλίου.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Η δήλωση της Επιτροπής καθώς και η κοινή δήλωση Συµβουλίου και Επιτροπής

παρατίθενται ως παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
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Παράρτηµα

Αφορά: Άρθρο 4

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διατύπωση του κειµένου του
Συµβουλίου όσον αφορά το άρθρο 4, σηµείο 3, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση σχετικά µε τη

συµµετοχή του κοινού όσον αφορά την ενηµέρωση αδειών δυνάµει της οδηγίας 96/61/ΕΚ του
Συµβουλίου.

Η Επιτροπή κρίνει ότι η διατύπωση αυτή είναι νοµικά ασαφής, καθότι αναφέρεται κατ’ αρχάς
στα κριτήρια του άρθρου 13 της οδηγίας IPPC, που εν συνεχεία περιορίζει αυστηρά µε

συµπληρωµατικούς όρους στο δεύτερο τµήµα. Κρίνει επίσης ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι
σύµφωνη µε το άρθρο 6, παράγραφος 10, της Σύµβασης του Aarhus,σύµφωνα µε το οποίο,
κατ’ αρχήν, η ενηµέρωση αδειών θα υπόκειται στη συµµετοχή του κοινού. Η Επιτροπή δεν
θεωρεί ότι η έκφραση «όπου είναι σκόπιµο», στο άρθρο αυτό, επιτρέπει να γίνουν τόσο

εκτεταµένοι περιορισµοί όπως αυτοί τους οποίους επιβάλλει το κείµενο του Συµβουλίου.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το θέµα αυτό, κατά τη δεύτερη

ανάγνωση της πρότασης.»

Αφορά: Εφαρµογή της σύµβασης του Aarhus από την Κοινότητα

«Tο Συµβούλιο τονίζει ότι τα κράτη µέλη και η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να
εφαρµόσουν το δεύτερο πυλώνα της σύµβασης του Aarhus 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 µέσα του 2003.

Ιδίως πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλιστεί ότι τα κοινοτικά θεσµικά όργανα εφαρµόζουν τις
σχετικές διατάξεις της σύµβασης. Το Συµβούλιο, εποµένως, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει

το συντοµότερο δυνατό κατάλληλη πρόταση µε τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του
δεύτερου πυλώνα της σύµβασης από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, επί του παρόντος, εκπονεί τις δυνατές επιλογές για την
ευθυγράµµιση των διατάξεων που εφαρµόζονται από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα µε τις

αρχές των τριών πυλώνων της Σύµβασης. Όσον αφορά την πρόσβαση στην περιβαλλοντική
πληροφόρηση, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα

έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, καλύπτει ήδη
τις περισσότερες πτυχές. Θα πρέπει να συµπληρωθεί επίσης σε ότι αφορά το δεύτερο και τον

τρίτο πυλώνα.»


