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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Πράσινη Βίβλος για τη μελλοντική θαλάσσια πολιτική της ΕΕ είναι ένα λίαν ευπρόσδεκτο 
έγγραφο δεδομένου ότι επισημαίνει ότι:
"θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη που μας παρέχουν μόνον αν τους επιδείξουμε 
έναν βαθύ σεβασμό ακριβώς τη στιγμή που οι πόροι τους απειλούνται από έντονες πιέσεις και 
από την αυξημένη τεχνολογική μας ικανότητα να τους εκμεταλλευόμαστε. Ο επιταχυνόμενος 
περιορισμός της θαλάσσιας βιοποικιλότητας που οφείλεται κυρίως στη ρύπανση, οι επιπτώσεις 
στην κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση αποτελούν προειδοποιητικά σημεία που δεν 
μπορούμε να αγνοούμε." (σελ.4)
Είναι η κατάλληλη στιγμή που η Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει μια 
συντονισμένη και συνεπή θαλάσσια πολιτική.
Πέραν των συχνών επισημάνσεων του βαθμού στον οποίο το θαλάσσιο περιβάλλον έχει 
υποβαθμισθεί, Η Βίβλος προβαίνει επίσης σε άλλες σημαντικές παρατηρήσεις με τις οποίες η 
συντάκτρια συμφωνεί και συγκεκριμένα ότι:
- η υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος μειώνει τις δυνατότητες απασχόλησης·
- η οποιαδήποτε πολιτική της ΕΕ πρέπει να αναπτύσσεται σε διεθνές πλαίσιο·
- η ανάπτυξη και η καθιέρωση νέων τεχνολογιών για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής     
αειφορίας μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να παράσχουν ευκαιρίες για 
εξαγωγές·
- τα δεδομένα για τη χρήση του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι ανεπαρκή (έλλειψη 
δεδομένων, μη συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ των κρατών μελών κλπ) και ότι έχουν 
υποβληθεί βελτιωτικές προτάσεις.
Υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενός συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού για τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες βασιζόμενο σε μια προσέγγιση από τη σκοπιά του οικοσυστήματος που θα 
έπρεπε να θέτει περιορισμούς στις δραστηριότητες όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο (σλ. 34). Η 
Βίβλος αναφέρει ότι  η θαλάσσια πολιτική θα βασίζεται σε δύο πυλώνες -τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας και τη Θεματική Στρατηγική για την Προστασία και τη Διατήρηση του 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Η συντάκτρια αναγνωρίζει ότι ίσως είναι δύσκολο να 
συμφιλιωθούν τα αιτήματα για οικονομική ανάπτυξη αφενός και για την προστασία του 
περιβάλλοντος αφετέρου, θεωρεί όμως ότι τόσο μεγάλη έμφαση στα οφέλη της οικονομικής 
ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα είναι δυνατόν να οδηγήσει μακροπρόθεσμα  σε σημαντικές 
βλάβες τόσο οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές. Καθίσταται σαφές στην πράσινη Βίβλο 
ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που μπορούν να 
προκύψουν από μια δέσμευση να διατηρηθεί το θαλάσσιο περιβάλλον - μεταξύ άλλων 
αναφέρονται η υπεράκτια ενέργεια, καθαρότερες μορφές θαλασσίων μεταφορών, η ναυπηγία
και άλλες τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική αειφορία.
Η συντάκτρια καλεί επειγόντως την επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η οδηγία θαλάσσιας 
στρατηγικής που αποτελεί το νομοθετικό πυλώνα της δέσμευσης της ΕΕ για τη διατήρηση 
των θαλασσών δεν θα εξασθενήσει στην πορεία προς την τελική της έγκριση ούτε στο 
πλαίσιο των συζητήσεων για τη θαλάσσια πολιτική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να να 
διατηρηθεί ο ορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης  που περιέχει η οδηγία αυτή, 
καθώς και να ωθηθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα λοιπά νομοθετικά μέτρα για 
το περιβάλλον όπως την οδηγία περί βιοτόπων, την Natura 2000 κλπ.
Η αλλαγή του κλίματος είναι τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ και τον υπόλοιπο 
κόσμο, ώστε η εκστρατεία της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών να πρέπει να έχει τη μέγιστη 
προτεραιότητα. Οι μεταφορές σε όλες τις μορφές τους, (εναέριες, οδικές, θαλάσσιες) 
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συμβάλλουν στη διαρκή αύξηση των συνολικών αερίων θερμοκηπίου και η Επιτροπή πρέπει 
επειγόντως να υποβάλει προτάσεις για τη μείωσή τους, γεγονός που θα ωφελήσει 
περισσότερο την απασχόληση με την ανάπτυξη της τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης που θα 
χρειαστούν και άλλες χώρες.
Τέλος, ένα θέμα λάμπει δια της απουσίας του από τη Βίβλο. Ο στρατιωτικός τομέας 
αναφέρεται απλώς για την ενδεχόμενη θετική συμβολή του στη θαλάσσια πολιτική, μέσω της 
έρευνας και των διασώσεων, της εφαρμογής του νόμου κλπ. Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην 
περιβαλλοντική καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει το στρατιωτικό κατεστημένο των 
κρατών μελών και οι δραστηριότητές του. Η παράλειψη αυτή θα έπρεπε να αναφερθεί στο 
ψήφισμα.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.. Υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006 
σχετικά με μια θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος1 και επαναλαμβάνει ιδιαίτερα την ανάγκη 

- να αποτελέσει η αειφόρος χρήση των θαλασσών και η διατήρηση των θαλασσίων 
οικοσυστημάτων τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ, περιλαμβανομένης μιας ισχυρής 
πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των θαλασσών προλαμβάνοντας περαιτέρω 
εξασθένηση της βιοποικιλότητας και χειροτέρευση του θαλασσίου περιβάλλοντος·

- για τη συμπερίληψη ενός κοινού σε επίπεδο ΕΕ ορισμού της καλής κατάστασης του 
περιβάλλοντος·

- να παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τακτικές αξιολογήσεις του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, γεγονός που απαιτεί βελτιώσεις στη συλλογή στοιχείων σε 
εθνικό επίπεδο, την υποβολή και την ανταλλαγή·

- αναγνώρισης της σημασίας της εκ των προτέρων διαβούλευσης, του συντονισμού και της 
συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη στο πλαίσιο της έγκρισης και εφαρμογής της 
επικείμενης οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική (COM(2005)0505-C6-0346/2005-
2005/0211(COD)), όπως τόνισε στη θέση που έλαβε στις 14 Νοεμβρίου 20062·

2. Επιμένει ότι ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον με επαρκή βιοποικιλότητα εις τρόπον 
ώστε να λειτουργούν σωστά τα οικοσυστήματα που το αποτελούν, είναι ουσιώδους 
σημασίας για την Ευρώπη· επιμένει επιπλέον ότι η εγγενής αξία των θαλασσίων περιοχών 
σημαίνει ότι τα οφέλη από την καλή κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην ΕΕ 
υπερβαίνουν σαφώς τα πιθανά οικονομικά κέρδη από την εκμετάλλευση των διαφόρων 
συνιστωσών των θαλασσών, των παρακτίων υδάτων και των λεκανών των ποταμών και 
ότι ως εκ τούτου η διατήρηση και σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος της ΕΕ προσλαμβάνουν επιτακτικό χαρακτήρα·

3. Είναι ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι οι ανανεώσιμες πηγές του θαλασσίου περιβάλλοντος 
είναι δυνατόν και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κατά βιώσιμο τρόπο εις τρόπον ώστε η 
εκμετάλλευσή τους και τα απορρέοντα οικονομικά οφέλη να συνεχίσουν να υφίστανται 
μακροπρόθεσμα·

4. Θορυβημένο από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
ακόμη και στα καλύτερα σενάρια για την προστασία του κλίματος, ζητεί να αποδοθεί η 
δέουσα προσοχή στον πρόσθετα ευάλωτο χαρακτήρα του θαλασσίου περιβάλλοντος σε 

  
1 Ρ6-ΤΑ(2006)0486
2 Ρ6-ΤΑ(2006)0482
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άλλους παράγοντες έντασης λόγω των επιπτώσεων αυτών· επιμένει ότι οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από θαλάσσιες δραστηριότητες πρέπει να αντιμετωπισθούν 
επειγόντως με αποτελεσματικά μέτρα·

5. Επισημαίνει ότι η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος πηγάζει ως επί το πλείστον από 
χερσαίες πηγές, περιλαμβανομένης της γεωργίας και των βιομηχανικών εκπομπών χωρίς 
όμως να περιορίζεται σε αυτές, που έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στις κλειστές 
και ημίκλειστες θάλασσες· τονίζει ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους 
της ΕΕ στους τομείς αυτούς και να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό και την πρόληψη 
της περαιτέρω ρύπανσης·

6. Θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η καθαρότητα του ψαριού προέλευσης ΕΕ που 
φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή, είναι επιτακτική η μείωση των θαλασσίων ρυπαντών·

7. Θεωρεί ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή όλων των νομοθετικών μέτρων της ΕΕ για το 
περιβάλλον (μεταξύ άλλων Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα1, τους βιοτόπους2, και οδηγίες 
για τα πτηνά3, Οδηγία για τη νιτρορύπανση4, Οδηγία για τη μείωση της περιεκτικότητας 
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο5, Οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις για θαλάσσια 
ρύπανση6) είναι επιτακτική για τη διατήρηση της ποιότητας του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να ασκήσει όλη την απαιτούμενη πίεση 
ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να πράξουν τούτο, περιλαμβανομένων 
ενδεχομένως και των νομικών ενεργειών

8. Στο πλαίσιο βελτίωσης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και της 
πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, υπενθυμίζει το προηγούμενο αίτημά του προς την 
Επιτροπή να μελετήσει το κατά πόσον είναι εφικτή η συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας ακτοφυλακής·

9. Είναι πεπεισμένο ότι η αρχή της προφύλαξης, όπως ενσωματώνεται στο άρθρο 174 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε τύπου εκμετάλλευσης 
των θαλασσίων ζωνών της ΕΕ· τονίζει ότι η έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας θα 
έπρεπε ως εκ τούτου να μην χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καθυστέρηση των 
προληπτικών ενεργειών· 

10. Θεωρεί ότι η έννοια της συνολικής κοινωνικής ευθύνης έχει περιορισμένη αξία στο 
  

1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σελ. 1 (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)
2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σελ. 7 (Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών βιοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) 
3 ΕΕ L103, 25.4.1979, σελ. 1 (Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2 Απριλίου 1979 για τη διατήρηση των 
αγρίων πτηνών)
4 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σελ.1 (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης)
5 ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13 (Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ)
6 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11 (Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις)
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πλαίσιο της διατήρησης του θαλασσίου περιβάλλοντος σε σύγκριση με τη νομοθεσία και 
ότι ως εκ τούτου μια πραγματική νομοθετική βάση πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει 
το κοινοτικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ενισχυόμενη από 
εθελοντικές ενέργειες εκ μέρους των εταιρειών που επιθυμούν να αποδείξουν την 
υπεύθυνη συμπεριφορά τους·

11. Τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί ενεργά τη θαλάσσια διαχείριση σε διεθνές επίπεδο 
προκειμένου να προωθήσει ισότιμους όρους για τη θαλάσσια οικονομία χωρίς να θίγονται 
οι φιλοδοξίες για την περιβαλλοντική αειφορία των θαλασσίων δραστηριοτήτων·

12. Αναγνωρίζει τη σημασία της παράκτιας ζώνης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας που αποτελούν κρίσιμο και αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι μια 
πραγματική οριοθέτηση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη χώρων για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας θα καταστεί ως εκ τούτου αναγκαία 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η σύγκρουση με άλλους χρήστες του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και να αποφευχθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος· χαιρετίζει τις 
σημαντικές ευκαιρίες που παρέχουν οι βιομηχανίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 
τη δημιουργία απασχόλησης και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στην ΕΕ·

13. Τονίζει εκ νέου τη θέση του της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την Οδηγία Θαλάσσιας 
Στρατηγικής και ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαγορεύσεις και/ή κριτήρια για τη 
συστηματική/ εσκεμμένη διάθεση των οποιοδήποτε στερεών υλικών, υγρών ή αερίων 
στον υδάτινο ορίζοντα, το θαλάσσιο πυθμένα ή το υπέδαφος· θεωρεί επιπλέον ότι η 
οποιαδήποτε αποθήκευση CΟ2 στο θαλάσσιο πυθμένα και το υπέδαφος θα έπρεπε να 
αποτελεί αντικείμενο έγκρισης βάσει του διεθνούς δικαίου, αφού προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία του 
Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ1 και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και 
αντικείμενο τακτικών ελέγχων·

14. Επιμένει ότι ο σχεδιασμός κάθε ανάπτυξης κατά μήκος των εκτεταμένων ακτών της 
Κοινότητας, για αστική ανάπτυξη, βιομηχανικούς χώρους, λιμένες και μαρίνες, χώρους 
αναψυχής κλπ, πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος 
και της σχετικής ανόδου του επιπέδου της θάλασσας, περιλαμβανομένης της αυξανόμενης 
συχνότητας και ισχύος των καταιγίδων και του μεγαλυτέρου ύψους των κυμάτων· 
επιμένει ότι δεν πρέπει να κατασκευαστούν πυρηνικές εγκαταστάσεις στις παράκτιες 
περιοχές·

15. Θεωρεί ότι η έννοια της "συσσώρευσης" θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον στην περίπτωση που η διατήρηση των βιοτόπων, ο έλεγχος της 
ρύπανσης και άλλες περιβαλλοντικές τεχνολογίες ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των συσσωρεύσεων από το στάδιο του σχεδιασμού και έπειτα· επισημαίνει ότι 
η κοινή εκμετάλλευση των βελτίστων περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα έπρεπε να 
αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της έννοιας της συσσώρευσης·

16. Χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής του ότι "ένα εκτεταμένο σύστημα 

  
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985 σελ. 40 (οδηγία Συμβουλίου 8΄5/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον)
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χωροταξικού σχεδιασμού" είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον· θεωρεί ότι ένα ουσιώδες κριτήριο για τον χωροταξικό σχεδιασμό 
πρέπει να είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων εις τρόπον ώστε οι επιπτώσεις των 
περιβαλλοντικώς ζημιογόνων δραστηριοτήτων να κρατούνται έξω από τις ευαίσθητες από 
οικολογική άποψη περιοχές· επιμένει στο πλαίσιο αυτό στη χρήση του μέσου της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης1

17. Επιμένει ωστόσο ότι η διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να έχει ως έναν από τους 
βασικούς της στόχους τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και όχι να παραθέτει 
δειγματοληπτικά κάποιες περιοχές για διατήρηση·

18. Συμφωνεί στο πλαίσιο με την Επιτροπή ότι υπάρχει ένα φυσικό όριο στο μέγεθος της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, υπό όρους πυκνότητας πληθυσμού και βιομηχανικής 
δραστηριότητας, που οι παράκτιες ζώνες μπορούν να υπομείνουν χωρίς σοβαρή και 
πιθανώς μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση· υποστηρίζει ως εκ τούτου την 
άποψη της Επιτροπής ότι χρειάζεται μια εκτεταμένη μελέτη προκειμένου να είμαστε 
καλύτερα σε θέση να εντοπίσουμε τα όρια αυτά και να προβούμε στις ανάλογες 
προβλέψεις και σχεδιασμούς·

19. Προσυπογράφει την άποψη που παρατίθεται στην Πράσινη Βίβλο ότι υφίστανται 
σημαντικά και σοβαρά προβλήματα στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
του θαλασσίου τομέα και των δραστηριοτήτων που είτε πραγματοποιούνται είτε έχουν 
εκεί κάποιες επιπτώσεις· υποστηρίζει ως εκ τούτου την έκκληση για περισσότερο 
βελτιωμένα προγράμματα συλλογής στοιχείων, χαρτογράφησης και επιθεώρησης, 
εντοπισμού των σκαφών κλπ στα οποία θα εμπλέκονται τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και 
άλλοι κοινοτικοί φορείς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας στη Θάλασσα·

20. Επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρει διάφορες χρήσιμες συνεισφορές εκ μέρους 
του στρατιωτικού τομέα, περιλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης, ανακούφιση από 
καταστροφές και εποπτεία των θαλασσών· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του γιατί ουδεμία 
μνεία υφίσταται ως προς την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που μπορεί να προκληθεί 
από το στρατιωτικό κατεστημένο, όπως οι δοκιμές οπλικών συστημάτων, ο υποβρύχιος 
ηχοβολισμός, η κατασκευή ναυτικών βάσεων κλπ· επιμένει σχετικά να ενσωματωθούν 
πλήρως οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη θαλάσσια πολιτική και να υπόκεινται σε 
πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και σε καταλογισμό ευθυνών.

  
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001 σελ. 30 (οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο 
περιβάλλον)
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