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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Η εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους βιότοπους (Satu Hassi) 

Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους βιότοπους αποτελούν ζωτικής σημασίας μέσα για την 
προστασία της άγριας πανίδας στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοσθούν οι οδηγίες 
αυτές για να εκπληρωθεί η δέσμευση της ΕΕ ότι θα σταματήσει την παρακμή της 
βιοποικιλότητας έως το 2010. Μέχρι σήμερα  πολλά κράτη μέλη καθυστερούν όταν πραγματικά 
έρθει η ώρα της εφαρμογής των οδηγιών αυτών, π.χ. όσον αφορά την ταξινόμηση των Ειδικών 
Ζωνών Προστασίας (ΕΖΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά ή την επαρκή χρήση του 
άρθρου 6 της οδηγίας για τους βιότοπους (προστασία  περιοχών Natura 2000). Πιστεύει η 
Επιτροπή ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των οδηγιών αυτών 
εκ μέρους των κρατών μελών, καθώς και την προστασία των ειδών που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους βιότοπους και εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία για 
τα πτηνά; Τι άλλα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των 
οδηγιών αυτών;

2. Τα Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη: τα Διαρθρωτικά Ταμεία και η Προστασία της 
Βιοποικιλότητας (Marie Anne Isler Beguin)

Τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη βιοποικιλότητα απ' 
ό,τι το σύνολο της ΕΕ (8 συνολικά απειλούμενα είδη πτηνών, εκ των οποίων τέσσερα ενδημούν 
στη Νήσο Ρεουνιόν, ένα στη Μαρτινίκα, ενώ η Γαλλική Γουιάνα κατέχει μια από τις τελευταίες 
άθικτες και εκτενείς περιοχές βροχερού τροπικού δάσους με 700 είδη πτηνών, δηλαδή 
περισσότερα απ' ό,τι και στις 25 χώρες της ΕΕ, και αυτό αντιστοιχεί στον αριθμό των ειδών σε 
ολόκληρη τη Δυτική Παλαιοαρκτική περιοχή, BirdLife International (2004) Πτηνά της Δυτικής 
Ευρώπης: αξιολόγηση της κατάστασης, σελ. 23). Τα διαμερίσματα αυτά λαμβάνουν σημαντικά 
κοινοτικά διαρθρωτικά κονδύλια, παρά ταύτα, στις περιοχές αυτές δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες 
για τα πτηνά και τους βιότοπους.

Πώς εξασφαλίζει η Επιτροπή ότι τα διαρθρωτικά κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται για 
δραστηριότητες που προκαλούν ζημίες σε περιοχές με σημαντική άγρια πανίδα στα υπερπόντια 
διαμερίσματα της Γαλλίας; Καθώς μόνο περίπου 0,6% των διαρθρωτικών κονδυλίων (π.χ. στη 
Νήσο Ρεουνιόν, Γουαδελούπη) για τις περιοχές αυτές διατίθεται σε περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες, προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει την αύξηση των κονδυλίων σε 
δραστηριότητες που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής στρατηγικής για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, και συγκεκριμένα τη δέσμευση της ΕΕ να σταματήσει την παρακμή της 
βιοποικιλότητας έως το 2010;
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3. Οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) 1996
(John Bowis)

Ενώ συνιστάται στην Επιτροπή να εκδώσει την ενδελεχή έκθεσή της, Ανάλυση των πρώτων 
εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ (ΕΕ-15) του Ιουνίου 
2004, τι μέτρα λαμβάνει τώρα η Επιτροπή για να εξασφαλίσει πως τα κράτη μέλη διαθέτουν 
σαφείς διαδικασίες για την αναπροσαρμογή των προϋποθέσεων αδείας και είναι συνεπή ως 
προς την εφαρμογή άλλων πτυχών της οδηγίας του Συμβουλίου 96/61/EΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ); Έχει εκδώσει η Επιτροπή έντυπο 
οδηγό που να διευκρινίζει τον ορισμό της "εγκατάστασης" και το Παράρτημα Ι (προκειμένου να 
ορισθεί επακριβώς η "παραγωγική ικανότητα") και να αποσαφηνίζει την εφαρμογή της οδηγίας 
για τις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και πρακτικές οδηγίες 
που να καθιστούν σαφείς τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - όπως ακριβώς το απαιτούσε το 
Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την πρόοδο σ' ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 
ΟΠΕΡ: 2003/2125(INI);

4. Εφαρμογή της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του αέρα (Johannes 
Blokland)

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/30/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2005, να 
συμμορφωθούν εν μέρει και, έως την 1η Ιανουαρίου 2010, πλήρως με τις οριζόμενες στην εν 
λόγω Οδηγία απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα. Στην Ολλανδία η ερμηνεία αυτής της 
οδηγίας είχε ως αποτέλεσμα να απαγορεύσουν τα δικαστήρια διάφορα έργα (κατασκευή δρόμων, 
βιομηχανικές περιοχές κλπ.), διότι δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι η ποιότητα του 
αέρα στις ενδιαφερόμενες περιοχές θα υπερέβαινε τα όρια που θα ίσχυαν από 1ης Ιανουαρίου 
2005 ή 1ης Ιανουαρίου 2010 αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι θα μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια 
έως το 2010 και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου και αιωρουμένων σωματιδίων δεν έχουν ακόμη 
αναπτυχθεί πλήρως.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν μια τέτοια αυστηρή ερμηνεία 
της οδηγίας, ή οι προαναφερόμενες απαγορεύσεις οφείλονται στην ειδική εφαρμογή της οδηγίας 
στην Ολλανδία;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή μέσα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή της οδηγίας, ακόμη και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, και σχεδιάζει να αναλάβει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες, επί παραδείγματι θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων για τις εκπομπές 
επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων, οι οποίες θα καταστήσουν ευκολότερη την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας;

5. Εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα (Richard Seeber)

Η εφαρμογή των οδηγιών για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα 
της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήψη μέτρων για τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων. Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα; Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής στο 
μέλλον σε περιπτώσεις στις οποίες μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση των εκπομπών, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα, θίγουν, επί παραδείγματι, τα 
μηχανοκίνητα οχήματα; Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ 
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των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος (διατήρηση καθαρού αέρα) και των στόχων της 
εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη επιλογή του μεταφορικού μέσου);

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

6. Εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΚ (Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ορισμένων 
σχεδίων επί του περιβάλλοντος) (Guido Sacconi)

Τον Ιούλιο 2004 η Ιταλική Κυβέρνηση παρέλαβε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση 
για την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί του περιβάλλοντος (ΑΑΠ) σε σχέση με τις "υποδομές 
και εγκαταστάσεις  στρατηγικής σημασίας και εθνικού συμφέροντος".  Ο εν λόγω ιταλικός 
νόμος (443/2001) πράγματι προβλέπει μια διαδικασία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί 
του περιβάλλοντος η οποία διαφέρει από την παραδοσιακή μελέτη διότι διενεργείται επί του 
προσχεδίου του προς εκτέλεση έργου και όχι επί του τελικού σχεδίου.  Όταν διαπιστωθεί ότι το 
τελικό σχέδιο είναι αισθητά διαφορετικό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος "μπορεί να αποφασίσει 
να προβεί σε ενημέρωση της μελέτης του αντίκτυπου επί του περιβάλλοντος και να την 
επανεκδώσει". Η διαδικασία αυτή παραβαίνει  την οδηγία ΑΑΠ διότι αφήνει στη διακριτική 
ευχέρεια του Υπουργού Περιβάλλοντος την απόφαση να δοθεί εντολή για προσαρμογή της
οδηγίας ΑΑΠ όταν το τελικό σχέδιο διαφέρει από το προσχέδιο. Με τον τρόπο αυτό, αφού ο 
υπουργός έχει τη δυνατότητα να μην ζητήσει συμπληρωματική μελέτη, είναι δυνατόν να 
λείπουν σημαντικές τροποποιήσεις του σχεδίου από την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί του 
περιβάλλοντος.

Εξάλλου, την 1/8/2003 η Ιταλική Κυβέρνηση ενέκρινε με βάση τον εν λόγω νόμο το προσχέδιο 
το για τη Γέφυρα  στον Πορθμό της Μεσίνας, το οποίο έχει ενταχθεί στα σχέδια προτεραιότητας 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

Θα μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή να αναφέρει:

q ποια μέτρα έχει λάβει η Ιταλική Κυβέρνηση για να συμμορφωθεί προς την 
αιτιολογημένη γνώμη και πως προτίθεται η ίδια η Επιτροπή να προχωρήσει;

q ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου το τελικό σχέδιο της  Γέφυρας 
στον Πορθμό της Μεσίνας να συμμορφούται πλήρως προς την κοινοτική ρύθμιση για 
την ΑΑΠ.

7. Εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που 
προκαλούν φαινόμενο θερμοκηπίου (Alfonso Andria)

Τον Ιούλιο του 2004 η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη με 
την οποία απαιτούσε την εφαρμογή της οδηγίας (2003/87) σχετικά με την ανταλλαγή  των 
ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν φαινόμενο θερμοκηπίου,  της οποίας η 
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να πραγματοποιηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. 
Η Ιταλία παρέλειψε επίσης να καταθέσει, πριν από τις 31 Μαρτίου 2004, ένα  εθνικό σχέδιο που 
να αναφέρει το ποσό των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν φαινόμενο 
θερμοκηπίου τις οποίες η χώρα προτίθεται να  μοιράσει στις βιομηχανίες της για να μπορέσουν 
αυτές να συμμετάσχουν στο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων των εκπομπών. Για 
την παράβαση αυτή η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή.

Διαπιστώνουμε ότι η εν λόγω οδηγία δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και ότι 
το Εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν 
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φαινόμενο θερμοκηπίου ναι μεν υποβλήθηκε χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα τύχει της έγκρισης 
της Επιτροπής.
Θα μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή να αναφέρει:

q ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για να μεταφέρει η Ιταλική κυβέρνηση την εν λόγω 
οδηγία στην εθνική νομοθεσία;

q ποιοι λόγοι εμπόδισαν μέχρι σήμερα την έγκριση του  εθνικού σχεδίου κατανομής των 
ποσοστώσεων και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ίδια η Επιτροπή για να ξεκινήσει η 
ομαλή λειτουργία της αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής και στην Ιταλία; 

8. Εφαρμογή της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων στην Ιταλία (Giovanni 
Berlinguer)

Τον περασμένο Ιούλιο η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη με 
την οποία της ζητούσε να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της προς την οδηγία (99/31) σχετικά με 
τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Οι διατάξεις της οδηγίας για τα νέα απόβλητα θα
έπρεπε να εφαρμοσθούν από τις 16 Ιουλίου 2001: αυτές όμως άρχισαν να εφαρμόζονται μόνο στις 
27 Μαρτίου 2003 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 36 της 13ης Ιανουαρίου 2003). Συνέπεια τούτου 
είναι ότι όλοι οι ιταλικοί χώροι υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που εγκρίθηκαν από τις 
16 Ιουλίου 2001 έως τις 27 Μαρτίου 2003 δεν ακολούθησαν τις προδιαγραφές της οδηγίας 
σχετικά με τον έλεγχο του αντίκτυπου των αποβλήτων επί του περιβάλλοντος.

Φαίνεται πως, βάσει των στοιχείων του Εθνικού παρατηρητηρίου για τα απόβλητα, στην Ιταλία  
από το 2001 έως το 2003 δόθηκε άδεια σε διάφορους νέους χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στην εθνική επικράτεια: 3 στη Matera, 2 στο Cuneo και στη  Modena και 1 σε 
Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce e Pistoia.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει:
q τι μέτρα έλαβε η Ιταλική Κυβέρνηση για να συμμορφωθεί στην αιτιολογημένη γνώμη 

και πως προτίθεται να ενεργήσει η ίδια η Επιτροπή;
q σε τι ενέργειες έχει προβεί ή θα προβεί η Επιτροπή για να σεβαστούν τα όσα προβλέπει 

η κοινοτική ρύθμιση οι νέοι χώροι, οι οποίοι εγκρίθηκαν κατά την περίοδο που 
παρεμβλήθηκε ανάμεσα στην προθεσμία που πρόβλεπε η οδηγία και τη χρονική στιγμή 
που μεταφέρθηκε η οδηγία στην ιταλική νομοθεσία; 

9. Εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην Ελλάδα (Ευαγγελία Τζαμπάζη)

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η μεταφορά της οδηγίας 
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από τον Ιούλιο του 2004. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες 
ελληνικές αρχές δεν έχουν θεσπίσει ακόμη τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία, σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την ταχεία μεταφορά της 
οδηγίας;
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