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Τυποποίηση και εξορθολογισµός των εκθέσεων για το περιβάλλον  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την τυποποίηση και τον 
εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το 
περιβάλλον (2001/2275(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης ∆εκεµβρίου 1991 για 
την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή 
ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον1, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0259/2002), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 91/692/ΕΟΚ υποχρεώνει τα κράτη µέλη να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή 30 οδηγιών που αφορούν την ατµόσφαιρα, τα 
ύδατα και τα απόβλητα, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάµενες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων συνολικά 
αφορούν περίπου 100 νοµοθετικά κείµενα, ενώ τουλάχιστον άλλα 100 δεν 
περιλαµβάνουν παρόµοιες απαιτήσεις,  

Γ.   λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συµβάσεις στις οποίες τα κράτη µέλη µετέχουν ως 
συµβαλλόµενα µέρη, τα υποχρεώνουν επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις, 

∆.  λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες συλλέγονται µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων 
και αξιολογούνται από την Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 6ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τα συστήµατα υποβολής εκθέσεων, µε στόχο την εξασφάλιση 
απλουστευµένων εκθέσεων υψηλής ποιότητας, καθώς και συγκρίσιµων και συναφών 
περιβαλλοντικών δεδοµένων και πληροφοριών, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων είχε ως στόχο να 
παράσχει αφενός στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογούν την 
πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 
και αφετέρου, στο ευρύτερο κοινό, µια πηγή πληροφοριών, αλλά και ότι η πληµµελής 
υποβολή εκθέσεων εκ µέρους των κρατών µελών δεν επέτρεψε να δοθεί ολοκληρωµένη 
εικόνα, 

Ένα αποτυχηµένο σύστηµα 

1. καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η θέσπιση ενός τυποποιηµένου συστήµατος υποβολής 
εκθέσεων σχετικά µε την ατµόσφαιρα, τα ύδατα και τα απόβλητα µέσω της οδηγίας 

                                                 
1  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48. 



91/692/ΕΟΚ δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην επίλυση του βασικού προβλήµατος της µη 
υποβολής εκθέσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος, και ότι τα κράτη µέλη εξακολουθούν 
να µην ανταποκρίνονται στις βασικές υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις οποίες οφείλουν 
να υποβάλλουν εγκαίρως στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών 
για το περιβάλλον· 

2. επισηµαίνει ότι, ακόµη και µετά τη θέσπιση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, η Επιτροπή κίνησε 
19 διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών µελών, λόγω της παράλειψής τους να 
υποβάλουν εκθέσεις εγκαίρως, και ότι, συνεπεία αυτών των καθυστερήσεων, καθυστερεί 
συστηµατικά η δηµοσίευση ενοποιηµένων εκθέσεων· 

3. επισηµαίνει περαιτέρω ότι η οδηγία 91/692/ΕΟΚ περιορίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς 
και ότι τα µισά από τα βασικά κείµενα της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον δεν 
περιλαµβάνουν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά µε µέτρα εφαρµογής· 

4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η οδηγία 91/692/ΕΟΚ δεν προσδιορίζει λεπτοµερώς 
το περιεχόµενο των εκθέσεων, ότι τα ερωτηµατολόγια που έχουν σχεδιασθεί προς 
διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων δεν είναι εναρµονισµένα και ότι τα στοιχεία που 
παρέχονται από τα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν την εις βάθος ανάλυση· 

5. φρονεί ότι τα ερωτηµατολόγια που αποστέλλονται δυνάµει της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, 
παρέχουν πληροφορίες οι οποίες, αν και η συλλογή και η αξιολόγησή τους είναι 
χρονοβόρα, δεν µπορούν να αξιοποιηθούν µε απλό τρόπο· επίσης, τα ερωτήµατα δεν 
δίδουν πλήρη εικόνα του πραγµατικού αντίκτυπου που έχει στο περιβάλλον η 
περιβαλλοντική νοµοθεσία,  συνεπώς η οδηγία σχετικά µε τη υποβολή εκθέσεων δεν 
κατορθώνει να δώσει στοιχεία τα οποία να µπορούν να αξιοποιηθούν σαφώς για τη 
βελτίωση της µελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής· 

6. επισηµαίνει ότι οι υφιστάµενες ιστοθέσεις της Επιτροπής δεν παρέχουν συστηµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων ούτε εύκολη πρόσβαση σε επιµέρους 
εκθέσεις· συνεπώς, οι σχετικές πληροφορίες είναι δυσεύρετες, η δε γενική εικόνα όσον 
αφορά την υποβολή εκθέσεων είναι εξαιρετικά συγκεχυµένη·  

Ενδεχόµενα διορθωτικά µέτρα 

7. φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει πλέον να αποφασίσει να αντιµετωπίσει σοβαρότερα τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και να παρακολουθεί µε µεγαλύτερη προσοχή και 
διαφάνεια περιπτώσεις µη υποβολής εκθέσεων, καθώς αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν 
καθυστερήσεις στο συνολικό χρονοδιάγραµµα της επίτευξης συµµόρφωσης· 

8. κρίνει ότι υφίσταται ανάγκη διαχωρισµού των βασικών εκθέσεων σχετικά µε τη 
µεταφορά από τις περισσότερο υποκειµενικές εκθέσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
νοµοθεσίας της ΕΕ στην κατάσταση του περιβάλλοντος, και για το λόγο αυτό συνιστά οι 
βασικές απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων να είναι πολύ απλές και να έχουν ως 
επίκεντρο 

− την ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

− τον τρόπο µεταφοράς 

− το κείµενο της συναφούς εθνικής, περιφερειακής ή/και τοπικής νοµοθεσίας 



− τον εντοπισµό των αρµοδίων αρχών 

− τον προσδιορισµό των µέσων επιβολής της νοµοθεσίας και των κυρώσεων για τη 
µη συµµόρφωση· 

9. φρονεί ότι οι πρόσθετες πληροφορίες θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστών 
εκθέσεων, διότι σε διαφορετική περίπτωση, το ήδη κακό ιστορικό της Επιτροπής όσον 
αφορά την άντληση πληροφοριών από τις εκθέσεις και τις προσπάθειες για τη βελτίωση 
της επιβολής της νοµοθεσίας θα γίνει ακόµη χειρότερο· υπογραµµίζει πάντως τη 
σπουδαιότητα και τη συµπληρωµατικότητα των πληροφοριών σχετικά µε τα 
περιβαλλοντικά δεδοµένα, την περιγραφή των µέτρων πολιτικής, τις επιπτώσεις και την 
αποτελεσµατικότητα της πολιτικής· πιστεύει ότι η Επιτροπή – σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος – πρέπει επίσης να βελτιώνει συνεχώς την 
ποιότητα των πληροφοριών στον τοµέα αυτό· 

10. διαβλέπει την αναγκαιότητα µεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία 
υποβολής εκθέσεων, ώστε οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ΜΚΟ και 
άλλοι να είναι σε θέση να παρακολουθούν ευκολότερα το τι συµβαίνει· συνιστά, για το 
λόγο αυτό, στην Επιτροπή να δηµιουργήσει ιστοσελίδα σχετικά µε την υποβολή 
εκθέσεων για το περιβάλλον, στην οποία να αναφέρονται οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα 
κράτη µέλη, οι προθεσµίες υποβολής των εκθέσεων για το σύνολο των ισχυουσών 
περιβαλλοντικών οδηγιών και να παρατίθεται κατάλογος των χωρών οι οποίες έχουν ή 
δεν έχουν συµµορφωθεί µε την απαίτηση υποβολής εκθέσεων· 

11. φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να δηµοσιεύει και να εντάσσει σε σχετική ιστοσελίδα 
ενοποιηµένες  εκθέσεις µε τη λήξη της τριετούς προθεσµίας υποβολής εκθέσεων που 
αφορούν τις κύριες οδηγίες, ακόµη και όταν στις εν λόγω ενοποιηµένες εκθέσεις 
χρειάζεται ενδεχοµένως να επισηµαίνεται η πλήρης παράλειψη ορισµένων κρατών µελών 
να παράσχουν πληροφορίες, καθώς  η επακόλουθη δυσφήµιση των συγκεκριµένων 
κρατών µελών ενδεχοµένως να τα ωθούσε να βελτιώσουν τη στάση τους· 

12. ζητεί την καθιέρωση αυστηρότερων και ταχύτερων διαδικασιών επιβολής της 
νοµοθεσίας, και ιδιαίτερα συστήµατος επιβολής προστίµων, βάσει του οποίου τα κράτη 
µέλη που παραλείπουν να παρέχουν στην Επιτροπή ειδικές πληροφορίες έως τις εκ του 
νόµου απαιτούµενες προθεσµίες, αυτοµάτως και χωρίς προσφυγή σε επίσηµη κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει, υπόκεινται σε πρόστιµο ανά ηµέρα και για κάθε παράλειψη 
έως ότου συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· 

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ 

13. τονίζει τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα της εφαρµογής ενός απλουστευµένου και 
αξιόπιστου συστήµατος υποβολής εκθέσεων προ της διεύρυνσης της ΕΕ, διότι σε 
διαφορετική περίπτωση η διεύρυνση θα έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη απώλεια του 
έστω και πληµµελούς επί του παρόντος ελέγχου· 

14. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ για την υποβολή 
εκθέσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις βάσει των οποίων τα νέα κράτη 
µέλη θα υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου σε ετήσια βάση, τερµατίζοντας 
τις µεταβατικές ρυθµίσεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα να καθυστερούν την πλήρη 
εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· 
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15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 
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