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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία
(2020/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 
αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (στο εξής: ΟΠΕ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του ποινικού δικαίου2 (στο εξής: οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 14ης Απριλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη 
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (COM(2016)0204),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ μέσω της οδηγίας 
2006/21/ΕΚ, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας3, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά 
με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς4, και της 
οδηγίας 2013/30/ΕΕ, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου5,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη», το οποίο συνοδεύει 
την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας,

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2016, με τίτλο: «The implementation of the 
Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the 
Commission» (Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη: εξέταση της 

1 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
2 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.
3 ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
4 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.
5 ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή)6,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των 
Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων τον Μάιο του 2020 με τίτλο «Environmental 
liability of companies» (Περιβαλλοντική ευθύνη εταιρειών)7,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2020 
με τίτλο «Improving financial security in the context of the Environmental Liability 
Directive» (Βελτίωση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την περιβαλλοντική ευθύνη)8,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντονισμένη περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΕ 
ενθαρρύνει τη συνεργασία και διασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ συνυπάρχει με άλλα μέσα και διατάξεις περί ευθύνης, 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συμβάντα που στοιχειοθετούν ευθύνη στο πλαίσιο της ΟΠΕ ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην κίνηση παράλληλων ποινικών, αστικών ή διοικητικών διαδικασιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ συμπληρώνει βασικές πράξεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, με τις οποίες συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, ιδίως την οδηγία για τους 
οικοτόπους9, την οδηγία για τα πτηνά10, την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα11, την οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική12 και την οδηγία για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών13·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της του 2016 για την περιβαλλοντική ευθύνη, η 
Επιτροπή συνέστησε σε όλα τα κράτη μέλη να «να καταγράφουν στοιχεία σχετικά με 
περιστατικά που διέπονται από την ΟΠΕ και να δημοσιεύουν σχετικά μητρώα, εφόσον 
δεν το πράττουν ήδη»14· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι μόνο επτά κράτη μέλη 

6 PE 556.943.
7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (αριθ. 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), Μάιος 2020.
9 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
10 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
11 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
12 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19.
13 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66.
14 COM(2016)0204, σ.10.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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διαθέτουν δημόσια προσβάσιμο μητρώο υποθέσεων που διέπονται από την ΟΠΕ, ενώ 
τέσσερα άλλα κράτη μέλη διαθέτουν μητρώο που δεν είναι δημόσιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη συλλέγουν πληροφορίες που καλύπτονται από άλλες 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, αλλά όχι συγκεκριμένα από την ΟΠΕ, ή διαθέτουν 
μητρώα με ευρύτερη ή διαφορετική εμβέλεια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 
κράτη μέλη δεν διαθέτουν βάση δεδομένων για περιβαλλοντικά συμβάντα ή υποθέσεις 
που διέπονται από την ΟΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν προβλέπουν 
μέσα υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στη νομοθεσία τους, αλλά πολλά 
κράτη τα απαιτούν15·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ στις περισσότερες αγορές διατίθεται επαρκής 
ασφαλιστική κάλυψη, μεταξύ άλλων για συμπληρωματική και αντισταθμιστική 
αποκατάσταση, η ζήτηση είναι γενικά χαμηλή λόγω της μη αναφοράς περιστατικών, 
της ανεπαρκούς επιβολής της νομοθεσίας και των βραδύτερων ρυθμών ανάπτυξης στις 
αναδυόμενες αγορές16·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφερεγγυότητα των φορέων εκμετάλλευσης ως συνέπεια 
μεγάλων ατυχημάτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλη διοικητικού συμβουλίου 
εταιρείας, ενώ γνωρίζουν ότι πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία, θέτουν το κέρδος πάνω από την 
υπεύθυνη συμπεριφορά·

Γενικά

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιολογήσει και να γεφυρώσει τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά την εφαρμογή της ΟΠΕ·

2. παρατηρεί ότι οι διακριτικές εξουσίες που προβλέπονται στην ΟΠΕ και η ανεπάρκεια 
των μηχανισμών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικής 
διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχουν οδηγήσει σε 
ελλείψεις στην εφαρμογή, σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τον αριθμό των υποθέσεων, και σε άνισους όρους ανταγωνισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης· είναι, επομένως, της άποψης ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονιστική εναρμόνιση στην ΕΕ και να αυξηθεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ·

3. χαιρετίζει τη σύσταση του Φόρουμ Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και 
Διακυβέρνησης, στο οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες με αρμοδιότητες στον τομέα 
της διασφάλισης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, σε συνέχεια του σχεδίου δράσης 
της Επιτροπής του 201817 και του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2020-2022 

15 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Outcome of the Specific Contract «Support for 
the REFIT actions for the ELD – phase 2» (Αποτελέσματα της ειδικής σύμβασης «Στήριξη των δράσεων REFIT 
για την ΟΠΕ – φάση 2»), Βρυξέλλες, 2019, σ. 17.
16 Αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, σ. 47.
17 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, COM(2018)0010.
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για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, το οποίο 
εγκρίθηκε από το φόρουμ τον Φεβρουάριο του 202018·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι προϋπολογισμοί των 
επιθεωρήσεων περιβάλλοντος παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν λόγω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης και ότι ακόμη και μεγάλες σε μέγεθος και εξοπλισμένες με 
επαρκείς πόρους αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την εξεύρεση, 
μεμονωμένα, βέλτιστων μεθόδων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης· είναι, 
συνεπώς, της άποψης ότι χρειάζεται να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, 
για παράδειγμα μέσω προσβάσιμων πυλών πληροφόρησης, κοινόχρηστων δικτύων 
(δίκτυα επαγγελματιών της ΕΕ), πληροφοριών και καθοδήγησης σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές, πρόσθετων προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτικού υλικού και 
καθοδήγησης, καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στις εταιρείες «μαύρα 
πρόβατα» και να ωφελήσει τις εταιρείες που σέβονται τη νομοθεσία·

5. θεωρεί ότι η ανεπαρκής εναρμόνιση της ΟΠΕ οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι 
δεν προβλέπεται η εφαρμογή μιας τυποποιημένης διοικητικής διαδικασίας 
κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές μιας επαπειλούμενης ή μιας πραγματικής 
περιβαλλοντικής ζημίας· αποδοκιμάζει, επομένως, το γεγονός ότι δεν υφίσταται 
υποχρέωση δημοσίευσης των εν λόγω κοινοποιήσεων ή πληροφοριών σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών υποθέσεων· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν εντοπίσει την εν λόγω έλλειψη στην εθνική τους νομοθεσία και έχουν συνεπώς 
δημιουργήσει βάσεις δεδομένων για κοινοποιήσεις, συμβάντα και υποθέσεις· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πρακτική παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών και είναι αρκετά περιορισμένη·

6. επισημαίνει ότι θα πρέπει να συλλέγονται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με 
περιβαλλοντικά συμβάντα που οδηγούν στην εφαρμογή της ΟΠΕ ή άλλων διοικητικών, 
αστικών ή ποινικών μέσων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ένας συνδυασμός 
διαφορετικών νομικών μέσων θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στην 
περιβαλλοντική ζημία ή αν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις που πρέπει 
να θεραπευτούν·

7. υπογραμμίζει ότι, σε όλες σχεδόν τις υποθέσεις που διέπονται από την ΟΠΕ, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συνεργάζονται με τις διοικητικές αρχές για την αποκατάσταση· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο κόστος των διορθωτικών μέτρων ανέρχεται σε 
42 000 EUR19, αλλά ότι το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο σε ορισμένες σημαντικές 
περιπτώσεις· αποδοκιμάζει, επομένως, το γεγονός ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
ανάκτηση του κόστους ήταν αδύνατη λόγω της αφερεγγυότητας του φορέα 
εκμετάλλευσης και ότι, κατά συνέπεια, το κόστος έπρεπε να καλυφθεί από το κράτος 
και έμμεσα από τον φορολογούμενο, φαινόμενο που πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον·

Συστάσεις

8. ζητεί η ΟΠΕ να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν και να μετατραπεί σε έναν 

18 Φόρουμ Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης, Εγκριθέν πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 
2020-2022 για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Βρυξέλλες, 2020.
19 Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Environmental liability of companies (Περιβαλλοντική ευθύνη εταιρειών), Βρυξέλλες, 2020, σ. 110.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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πλήρως εναρμονισμένο κανονισμό, προκειμένου να επιτευχθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τη βιομηχανία της ΕΕ·

9. είναι της άποψης ότι η επιβολή θα πρέπει να εναρμονιστεί και ότι θα πρέπει να 
συσταθεί ειδική ομάδα της ΕΕ για την ΟΠΕ, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες 
υψηλής ειδίκευσης και υπαλλήλους της Επιτροπής, η οποία, αφενός, θα επικουρεί τα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, στην εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας και, 
αφετέρου, θα παρέχει υποστήριξη και συμβουλές σε θύματα περιβαλλοντικής ζημίας 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε επίπεδο ΕΕ (όπως το SOLVIT)·

10. πιστεύει ότι οι περισσότεροι ορισμοί που περιέχονται στην ΟΠΕ θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν περαιτέρω, ώστε η οδηγία να καταστεί δίκαιη και σαφής για όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς και να συμβαδίζει με την ταχεία εξέλιξη των ρύπων· 
επικροτεί, επομένως, τις τρέχουσες προσπάθειες για τη σύνταξη ενός εγγράφου κοινής 
αντίληψης σχετικά με τους βασικούς ορισμούς και τις έννοιες της ΟΠΕ· εκφράζει, 
ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι ομάδες 
κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την ΟΠΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με 
τη μορφή της, γεγονός που σημαίνει ότι το έγγραφο κοινής αντίληψης παραμένει ένα 
έγγραφο το οποίο συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων που προσλήφθηκε από την 
Επιτροπή για τη στήριξη της εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος εργασίας 
σχετικά με την ΟΠΕ για την περίοδο 2017-2020·

11. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον 
η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΟΠΕ ώστε να ευθυγραμμιστεί με άλλες 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για το περιβαλλοντικό 
έγκλημα, θα μπορούσε να περιορίσει, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τη ζημία 
στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του αέρα· ζητεί, επιπλέον, από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η προσέγγιση της αρχής της προφύλαξης 
προϋποθέτει δυνητικά σοβαρούς κινδύνους ή επιπτώσεις·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστεί ευθύνη 
της μητρικής εταιρείας και αλυσιδωτή ευθύνη για ζημία που προκαλείται στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον20·

13. είναι της άποψης ότι η δυνατότητα επίκλησης της «εξαίρεσης λόγω άδειας» και της 
«εξαίρεσης λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας» θα πρέπει να διατηρηθεί μόνον όταν μια 
εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσε να γνωρίζει την επικινδυνότητα της 
δραστηριότητάς της (αντιστροφή του βάρους της απόδειξης)·

14. καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει την ΟΠΕ με τη νομοθεσία περί αστικής ευθύνης 
των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών σε περιπτώσεις όπου το διοικητικό 
συμβούλιο έχει λάβει ανεύθυνες αποφάσεις που προκαλούν περιβαλλοντική ζημία ή 
είχε γνώση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων αλλά, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα 
κέρδη της εταιρείας και να αυξήσει τις πριμοδοτήσεις για τα μέλη του, δεν προέβη σε 
καμία ενέργεια για να τις αποτρέψει21·

20 Βλ., για παράδειγμα, απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, Akzo Nobel NV και λοιποί κατά 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Βλ., για παράδειγμα, το σκάνδαλο «Dieselgate» και την περίπτωση του διευθύνοντος συμβούλου της 
Volkswagen.
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15. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος 
υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (που θα καλύπτει τις ασφάλειες, τις 
τραπεζικές εγγυήσεις, τους ομίλους εταιρειών και τα ομόλογα ή ταμεία) με ανώτατο 
όριο ανά περίπτωση, προκειμένου οι φορολογούμενοι να μην επωμίζονται το κόστος 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια εναρμονισμένη ενωσιακή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
ανώτατου ορίου ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον·

16. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι σκοπός της ΟΠΕ είναι η πρόληψη και η αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ζημίας, ένας μελλοντικός κανονισμός (κανονισμός για την 
περιβαλλοντική ευθύνη) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους ή τον τόπο 
της πραγματικής έδρας τους, και ότι η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης και η 
αμοιβαιότητα είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών σε μια 
παγκόσμια οικονομία·

17. είναι της άποψης ότι, σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλης ρύπανσης, για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο τα μέσα 
περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά πληθώρα μέσων, όπως, για παράδειγμα, η λήψη 
διοικητικών μέτρων, η επιβολή οικονομικών κυρώσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
η άσκηση ποινικής δίωξης·

18. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση πρόταση για τις 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε επίπεδο ΕΕ, όπως προτείνεται από το Φόρουμ 
Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της δράσης εννέα του 
προγράμματος εργασίας του, αλλά είναι της γνώμης ότι η σύσταση για τον καθορισμό 
ελάχιστων κριτηρίων για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις δεν αρκεί·

°

° °

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεδομένου ότι η ΟΠΕ χρονολογείται από το 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την 
παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, επιδιώκει να εντοπίσει τομείς που επιδέχονται βελτίωση και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να αποσκοπούν στην πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημίας, μέσω της μείωσης των 
κινδύνων, της ενίσχυσης της αρχής της προφύλαξης και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
της δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και της διασφάλισης ότι οι 
φορολογούμενοι δεν επιβαρύνονται με το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας. Συνολικά, 
στόχος θα πρέπει να είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών 
συμφερόντων.

Η θέση του εισηγητή

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και 
την επιβολή της ΟΠΕ. Αυτό εμποδίζει την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά, καθιστά αδικαιολόγητα δύσκολη και δαπανηρή την εξεύρεση ορθών 
πρακτικών για τις επιχειρήσεις και περιορίζει την αποτελεσματική πρόληψη και 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι 
η ΟΠΕ θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν πλήρως εναρμονισμένο κανονισμό. Κατά τη 
διάρκεια εργαστηρίου σχετικά με την ΟΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή JURI στις 
27 Οκτωβρίου 2020, πολλοί εμπειρογνώμονες επί του θέματος επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται 
για μια βιώσιμη επιλογή1.

Για να στηρίξει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, στην εφαρμογή και επιβολή της 
ΟΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ειδικής ομάδας της ΕΕ για 
την ΟΠΕ, η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες υψηλής ειδίκευσης. Η ειδική ομάδα 
της ΕΕ για την ΟΠΕ θα μπορούσε επίσης να παρέχει στήριξη και συμβουλές σε ζημιωθέντες 
(όπως το SOLVIT) σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε επίπεδο ΕΕ σε 
περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την ανάγκη να θεσπιστεί ενδεχομένως ένα 
σύστημα υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
φορολογούμενοι δεν επιβαρύνονται με το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας της εταιρείας.

Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να 
θεσπιστεί ευθύνη της μητρικής εταιρείας και ευθύνη της αλυσίδας εφοδιασμού για ζημία που 
προκαλείται στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, προκειμένου να μειωθούν οι 
κίνδυνοι.

Επιπλέον, η ΟΠΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην εσωτερική αγορά, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους ή τον τόπο της 
πραγματικής έδρας τους. Η αμοιβαιότητα είναι απαραίτητη για την πρόληψη του αθέμιτου 

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/el/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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ανταγωνισμού και την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών σε μια παγκόσμια οικονομία. Σε 
συνδυασμό με τη διασφαλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, αυτά 
ήταν τα συχνότερα αιτήματα των εκπροσώπων του κλάδου με τους οποίους μίλησε ο 
εισηγητής.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίο και εφικτό να επεκταθεί το 
πεδίο εφαρμογής της ΟΠΕ, ώστε η εν λόγω οδηγία να ευθυγραμμιστεί με άλλες νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ και να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη 
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων ζημιών στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την 
ποιότητα του αέρα, καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον η προσέγγιση της αρχής της 
προφύλαξης προϋποθέτει δυνητικά σοβαρούς κινδύνους ή επιπτώσεις.

Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι ορισμοί που περιέχονται στην ΟΠΕ θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν, ώστε η ΟΠΕ να καταστεί δίκαιη και σαφής για όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και να συμβαδίζει με την ταχεία εξέλιξη των ρύπων.

Επιπλέον, όσον αφορά τη δυνατότητα επίκλησης της «εξαίρεσης λόγω άδειας» και της 
«εξαίρεσης λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας», ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, σε 
περιπτώσεις προβλεψιμότητας, ή εάν οι επιστήμονες της εταιρείας θα έπρεπε να γνωρίζουν 
καλύτερα, οι εν λόγω αμυντικοί ισχυρισμοί θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί μόνον εάν η 
επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τον κίνδυνο που ενέχουν οι 
δραστηριότητές της (αντιστροφή του βάρους της απόδειξης).

Η ΟΠΕ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία περί αστικής ευθύνης των μελών 
διοικητικού συμβουλίου εταιρείας που προκαλούν περιβαλλοντική ζημία μέσω ανεύθυνων 
αποφάσεων, όπως στην υπόθεση Volkswagen (το λεγόμενο «σκάνδαλο Dieselgate»).

Τέλος, σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλης ρύπανσης, ως μέσα έννομης προστασίας θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται όχι μόνο τα μέσα περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά πληθώρα μέσων, 
όπως, για παράδειγμα, η λήψη διοικητικών μέτρων, η επιβολή οικονομικών κυρώσεων και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η άσκηση ποινικής δίωξης.


