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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιουνίου 1985

για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων
κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

(85/337/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι τα προγράµµατα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον
τοµέα του περιβάλλοντος του 1973 (4) και του 1977 (5), καθώς και
το πρόγραµµα δράσης του 1983 (6) των οποίων οι γενικές
κατευθυντήριες γραµµές εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους αντιπροσώπους των κυβερνή-
σεων των κρατών µελών, υπογραµµίζουν ότι η καλύτερη
πολιτική περιβάλλοντος συνίσταται στην πρόληψη στην πηγή
της δηµιουργίας ρυπάνσεων ή οχλήσεων και όχι στην καταπο-
λέµηση των επιδράσεών τους εκ των υστέρων· ότι
επιβεβαιώνουν την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη όσο το δυνατό
πιο έγκαιρα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όλων των τεχνικών
διαδικασιών σχεδιασµού και λήψη αποφάσεων· ότι, για το σκοπό
αυτό, προβλέπουν την εφαρµογή διαδικασιών για την εκτίµηση
παρόµοιων επιπτώσεων·

ότι οι διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών που ισχύουν στα διάφορα
κράτη µέλη στον τοµέα της εκτίµησης των επιπτώσεων των
σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον µπορούν
να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες ανταγωνισµού, και να έχουν,
εκ τούτου, άµεση επίπτωση στη λειτουργία της κοινής αγοράς·
ότι πρέπει, συνεπώς, να γίνει η προσέγγιση των νοµοθεσιών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης·

ότι, αφετέρου, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ο ένας από τους
στόχους της Κοινότητας στον τοµέα της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής·

ότι, επειδή οι προς το σκοπό αυτό απαιτούµενες εξουσίες δεν
προβλέπονται από τη συνθήκη, πρέπει να γίνει επίκληση του
άρθρου 235 αυτής·

ότι πρέπει να εισαχθούν γενικές αρχές για την εκτίµηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον µε σκοπό τη συµπλήρωση και το
συντονισµό των διαδικασιών µε τις οποίες χορηγούνται άδειες
για σχέδια δηµοσίων και ιδιωτικών έργων που µπορεί να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

ότι η χορήγηση αδείας για σχέδια δηµοσίων και ιδιωτικών έργων
που µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
πρέπει να γίνεται µόνο µετά από προηγούµενη εκτίµηση των
σηµαντικών επιδράσεων που ενδέχεται να έχουν αυτά τα σχέδια
στο περιβάλλον· ότι αυτή η εκτίµηση πρέπει να γίνεται µε βάση
τις κατάλληλες πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου
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και, ενδεχόµενα, να συµπληρώνεται από τις αρχές και το κοινό
που µπορεί να αφορά το σχέδιο·

ότι είναι απαραίτητο να εναρµονιστούν οι αρχές που θα διέπουν
την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όσον αφορά
ιδίως τα σχέδια που θα πρέπει να υπόκεινται σε εκτίµηση, οι
βασικές υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, και το περιεχόµενο
της εκτίµησης·

ότι τα σχέδια που ανήκουν σε ορισµένες κατηγορίες έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι, κατ' αρχήν,
πρέπει να υπόκεινται συστηµατικά σε εκτίµηση·

ότι άλλες κατηγορίες σχεδίων δεν έχουν απαραίτητα σε όλες τις
περιπτώσεις σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι τα
σχέδια αυτά πρέπει να υπόκεινται σε εκτίµηση όταν τα κράτη
µέλη κρίνουν ότι τα χαρακτηριστικά τους το απαιτούν·

ότι, για τα σχέδια που υπόκεινται σε εκτίµηση, πρέπει να παρέ-
χονται ορισµένες ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε το σχέδιο
και τις επιπτώσεις του·

ότι οι επιδράσεις ενός σχεδίου στο περιβάλλον πρέπει να εκτι-
µώνται µε σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τη
συµβολή, µε τη δηµιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τη φροντίδα για τη διατήρηση
των ποικιλιών των ειδών και τη διατήρησή της αναπαραγωγικής
ικανότητας του οικοσυστήµατος ως θεµελιώδους πόρου της ζωής·

ότι δεν πρέπει, ωστόσο, να εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία στα
σχέδια που εγκρίνονται λεπτοµερώς µε ειδική εθνική νοµοθετική
πράξη, επειδή οι επιδιωκόµενοι µε την παρούσα οδηγία στόχοι,
συµπεριλαµβανοµένου και του στόχου για την παροχή πληροφο-
ριών επιτυγχάνονται µε τη νοµοθετική διαδικασία·

ότι δύναται, εξάλλου, να αποδειχθεί σκόπιµη, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η εξαίρεση ενός ειδικού σχεδίου από τις διαδικα-
σίες εκτίµησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία, µε την
επιφύλαξη κατάλληλης πληροφόρησης της Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων
στο περιβάλλον των σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

σχέδιο:

— η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστά-
σεων ή έργων,

— άλλες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι επεµβάσεις που αφορούν τη
εκµετάλλευση των πόρων του εδάφους·

κύριος του έγου:

είτε ο υποβάλλων αίτηση για άδεια που αφορά σχέδιο ιδιωτικού
έργου, είτε η δηµόσια αρχή που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία
για ένα σχέδιο·

άδεια:

απόφαση της ή των αρµόδιων αρχών που δίνει το δικαίωµα στον
κύριο του έργου να πραγµατοποιήσει το σχέδιο·

κοινό:

ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι
οργανώσεις και οι οµάδες αυτών·
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ενδιαφερόµενο κοινό:

το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου
διακυβεύονται συµφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων σχετικά µε το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2· για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του
περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες
καθορίζονται από την οικεία εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται ότι
έχουν συµφέροντα.

3. Αρµόδια(ες) αρχή(ες) είναι αυτή(ες) που ορίζουν τα κράτη
µέλη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από
την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν, κατά περίπτωση
εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να µην εφαρµόζουν
την παρούσα οδηγία για σχέδια που εξυπηρετούν σκοπούς
εθνικής άµυνας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρµογή αυτή θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις για τους σκοπούς αυτούς.

5. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα σχέδια που εγκρί-
νονται καταλεπτώς µε ειδική εθνική νοµοθετική πράξη, καθότι
οι στόχοι που επιδιώκονται µε την παρούσα οδηγία, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της επιδιωκόµενης παροχής πληροφοριών,
επιτυγχάνονται µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα
έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον λόγω, µεταξύ άλλων, της φύσεως, του µεγέθους ή
της θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίµηση περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων. Αυτά τα έργα ορίζονται στο άρθρο 4.

2. Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον µπορεί να
διεξάγεται από τα κράτη µέλη στα πλαίσια των υπαρχουσών
διαδικασιών παροχής αδειών για σχέδια ή, αν δεν υπάρχει τέτοια
διαδικασία, στα πλαίσια άλλων διαδικασιών ή των διαδικασιών
που θα θεσπιστούν για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας
οδηγίας.

2α. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ενιαία διαδικασία
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου
1996, για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1).

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη µέλη µπορούν σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να εξαιρούν, εν όλω ή εν µέρει, ένα
ειδικό έργο από την παρούσα οδηγία.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη:

α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη µορφή εκτίµησης·

β) θέτουν στη διάθεση του ενδιαφεροµένου κοινού τις πληροφο-
ρίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων µορφών
εκτίµησης που αναφέρονται στο στοιχείο α), τις πληροφορίες
σχετικά µε την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη
χορήγησή της·

1985L0337 — EL — 25.06.2003 — 002.001 — 4

(1) ΕΕ αριθ. L 257 της 10. 10. 1996, σ. 26.

▼B

▼M2

▼B

▼M1

▼B

▼M1

▼B

▼M2



▼B
γ) ενηµερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της άδειας,

για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόµενη εξαί-
ρεση και της δίνουν τις πληροφορίες τις οποίες,
►M1 εφόσον απαιτείται ◄, θέτουν στη διάθεση των δικών
τους υπηκόων.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως τα έγγραφα που λαµβάνει στα
άλλα κράτη µέλη.

Η Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο απολογισµό της εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου στο Συµβούλιο.

Άρθρο 3

Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζει,
περιγράφει και αξιολογεί δεόντως, κατά περίπτωση και σύµφωνα
µε τα άρθρα 4 έως 11, τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις ενός
έργου:

— στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα,
— στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο,
— στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά,
— στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέ-

ρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση.

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3, τα έργα που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι υποβάλλονται σε εκτίµηση
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3, για τα έργα
που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ, τα κράτη µέλη αποφασί-
ζουν βάσει:

α) κατά περίπτωση εξέτασης,

ή

β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος µέλος,

κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίµηση σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 έως 10.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν και τις δύο διαδικασίες
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

3. Όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί
κατώτατα όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2,
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που
λαµβάνει η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δηµο-
σιεύονται.

Άρθρο 5

1. Στην περίπτωση των έργων που, κατ' εφαρµογή του άρθρου
4, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε ο κύριος του έργου να
παρέχει, υπό την κατάλληλη µορφή, τις πληροφορίες που καθο-
ρίζονται στο παράρτηµα IV στο µέτρο που:

α) τα κράτη µέλη κρίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν
ένα δεδοµένο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδείας και
τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου έργου και των
στοιχείων περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν·

β) τα κράτη µέλη κρίνουν ότι δικαιούνται να απαιτήσουν από τον
κύριο του έργου να συλλέξει τα στοιχεία, λαµβάνοντας,
µεταξύ άλλων, υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις και µεθόδους
εκτίµησης.
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2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε αν το ζητήσει ο κύριος του
έργου πριν υποβάλει αίτηση για άδεια, η αρµόδια αρχή να
γνωµοδοτεί ως προς το ποιες πληροφορίες πρέπει να παράσχει
ο κύριος του έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η αρµόδια
αρχή ζητά τη γνώµη του κυρίου του έργου και των αρχών που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, πριν γνωµοδοτήσει.
Τογεγονός ότι η αρχή έχει ήδη γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο, δεν την εµποδίζει να απαιτήσει µεταγενέ-
στερα και περαιτέρω πληροφορίες από τον κύριο του έργου.

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν από τις αρµόδιες αρχές
να δώσουν γνώµη, ακόµα και αν ο κύριος του έργου δεν το ζητά.

3. Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχει ο κύριος του έργου
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον:

— τη θέση, το σχεδιασµό και το µέγεθος του έργου,
— περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προκειµένου να

αποφευχθούν, να µειωθούν και, ει δυνατόν, να επανορθωθούν
σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις,

— τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση και την
εκτίµηση των κυριοτέρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου,

— σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο
κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της
επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων στο
περιβάλλον,

— µη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις
προηγούµενες περιπτώσεις.

4. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι
αρχές που κατέχουν σχετικές πληροφορίες τις θέτουν στη
διάθεση του κυρίου του έργου, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη το
άρθρο 3.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέρη µεριµνούν ώστε οι αρχές τις οποίες ενδέ-
χεται να αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους αρµοδιότητας
επί θεµάτων περιβάλλοντος, να µπορούν να εκφράσουν γνώµη
για τις πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου και για την
αίτηση άδειας. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη ορίζουν τις
αρχές των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώµη, εν γένει ή κατά
περίπτωση. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε
το άρθρο 5 διαβιβάζονται στις αρχές αυτές. Η διαδικασία γνωµο-
δότησης καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Το κοινό ενηµερώνεται έγκαιρα, µε ανακοινώσεις ή άλλα
πρόσφορα µέσα, όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά είναι
διαθέσιµα, για τα ακόλουθα ζητήµατα σε αρχικό στάδιο των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, µόλις
καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών:

α) την αίτηση για συναίνεση ανάπτυξης·

β) το γεγονός ότι το σχέδιο υπόκειται σε διαδικασία εκτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ανάλογα µε την
περίπτωση, το γεγονός ότι έχει εφαρµογή το άρθρο 7·

γ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές που είναι
υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, τις αρχές από τις
οποίες µπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και
τις αρχές προς τις οποίες µπορούν να υποβληθούν παρατηρή-
σεις ή ερωτήµατα καθώς και λεπτοµέρειες του
χρονοδιαγράµµατος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή
των ερωτηµάτων·

δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που
υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·
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ε) ένδειξη του κατά πόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες που

συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 5·

στ) ένδειξη του χρονοδιαγράµµατος και του τόπου παροχής των
σχετικών πληροφοριών και των µέσων µε τα οποία καθί-
στανται διαθέσιµες·

ζ) λεπτοµέρειες όσον αφορά τις ρυθµίσεις περί της συµµετοχής
του κοινού κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού τα
εξής:

α) κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύµφωνα µε το άρθρο 5·

β) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι κύριες εκθέσεις και
συµβουλές που παρέχονται στην αρµόδια αρχή ή αρχές κατά
το χρόνο που το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

γ) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες (1), πληροφορίες, πλην εκείνων
οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, και έχουν σχέση µε την απόφαση σύµφωνα µε το
άρθρο 8 και οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µόνο αφού
έχει ενηµερωθεί το ενδιαφερόµενο κοινό σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Στο ενδιαφερόµενο κοινό παρέχονται έγκαιρα και
πραγµατικά δυνατότητες να συµµετάσχει στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 και, για το σκοπό αυτό, έχει το δικαίωµα
να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώµες, όταν όλες οι επιλογές
είναι ακόµη δυνατές, στην αρµόδια αρχή ή αρχές πριν από τη
λήψη της απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης.

5. Οι αναλυτικές ρυθµίσεις για να ενηµερώνεται το κοινό,
παραδείγµατος χάριν, µε τοιχοκόλληση σε ορισµένη ακτίνα ή
δηµοσίευση στις τοπικές εφηµερίδες και για τη διαβούλευση µε
το ενδιαφερόµενο κοινό, παραδείγµατος χάριν, µε την υποβολή
γραπτών προτάσεων ή τη διενέργεια δηµοσκοπήσεων, καθορί-
ζονται από τα κράτη µέλη.

6. Για καθένα από τα διαφορετικά στάδια, προβλέπονται
εύλογα χρονικά πλαίσια, τα οποία παρέχουν επαρκή χρονικά
διαστήµατα για την ενηµέρωση του κοινού καθώς και για την
προετοιµασία και την αποτελεσµατική συµµετοχή του ενδιαφε-
ροµένου κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

1. Όταν ένα κράτος µέλος γνωρίζει ότι ένα έργο ενδέχεται να
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους
µέλους ή όταν το ζητήσει ένα κράτος µέλος που ενδέχεται να
θιγεί σοβαρά, το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται
να εκτελεσθεί το σχέδιο διαβιβάζει στο ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος, το ταχύτερο δυνατό, και όχι αργότερα από την
ηµεροµηνία ενηµέρωσης του εγχωρίου πληθυσµού, µεταξύ
άλλων:

α) την περιγραφή του έργου και κάθε διαθέσιµη πληροφορία
σχετικά µε τις ενδεχόµενες διασυνοριακές επιπτώσεις·

β) πληροφορίες σχετικά µε τη φύση της απόφασης που ενδέ-
χεται να ληφθεί
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και παρέχει στο άλλο κράτος µέλος εύλογη προθεσµία προκει-
µένου να δηλώσει αν επιθυµεί να συµµετάσχει στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον, οι οποίες αναφέ-
ρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και µπορεί να συµπεριλάβει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.

2. Εάν κράτος µέλος, που λαµβάνει πληροφορίες, βάσει της
παραγράφου 1, αναφέρει ότι σκοπεύει να συµµετάσχει στις διαδι-
κασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 το κράτος µέλος στο
έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεσθεί το σχέδιο,
αποστέλλει, εφόσον δεν έχει ήδη αποστείλει, στο θιγόµενο
κράτος µέλος, τις πληροφορίες την παροχή των οποίων
επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 2 και οι οποίες καθίστανται
διαθέσιµες σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία α)
και β).

3. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης, στο βαθµό
που τα αφορά:

α) να µεριµνήσουν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 να τίθενται, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, στη διάθεση των αρχών οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και του πληθυσµού του κράτους
µέλους το οποίο ενδέχεται να θιγεί σοβαρά και

β) να διασφαλίσουν ότι δίνεται στις εν λόγω αρχές και στο κοινό
η ευκαιρία, πριν χορηγηθεί η άδεια για το έργο, να δώσουν,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη γνώµη τους σχετικά
µε τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους όπου πρόκειται να εκτελεστεί το
έργο.

4. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πραγµατοποιούν διαβουλεύ-
σεις σχετικά, µεταξύ άλλων, µε τις ενδεχόµενες διασυνοριακές
επιπτώσεις του έργου και τα µέτρα µείωσης ή εξάλειψής τους
και θέτουν εύλογη προθεσµία διαβουλεύσεων.

5. Οι αναλυτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου µπορούν να καθορίζονται από τα ενδιαφερό-
µενα κράτη µέλη και πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
επιτρέπουν στο ενδιαφερόµενο κοινό στην επικράτεια του θιγό-
µενου κράτους µέλους να συµµετέχει πραγµατικά στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για το σχέδιο.

Άρθρο 8

Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Άρθρο 9

1. Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη
συναίνεσης, η αρµόδια αρχή ή αρχές ενηµερώνουν το κοινό
σχετικά, σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και θέτουν
στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

— το περιεχόµενο της απόφασης και τους όρους που ενδεχο-
µένως την συνοδεύουν,

— έχοντας εξετάσει τους προβληµατισµούς και τις γνώµες που
έχει εκφράσει το ενδιαφερόµενο κοινό, τους κύριους λόγους
και τις εκτιµήσεις στους οποίους βασίστηκε η απόφαση,
συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης σχετικά µε τη
διαδικασία συµµετοχής του κοινού,
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— περιγραφή οσάκις απαιτείται των κυρίων προς αποφυγή

µέτρων, µείωση και, ει δυνατόν, αντιστάθµιση των κυριό-
τερων δυσµενών συνεπειών.

2. Η αρµόδια αρχή ή αρχές ενηµερώνουν κάθε κράτος µέλος
το οποίο έχει συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 7, διαβιβάζοντας σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη µέλη που έχουν συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις εξασ-
φαλίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται µε τον κατάλληλο
τρόπο στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού στην επικράτειά
τους.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την υποχρέωση
των αρµοδίων αρχών να τηρούν τους περιορισµούς που
επιβάλλουν οι εθνικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
και η καθιερωµένη νοµική πρακτική όσον αφορά το εµπορικό
και βιοµηχανικό απόρρητο, συµπεριλαµβανοµένης της πνευµα-
τικής ιδιοκτησίας, και η διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.

Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 7, η διαβίβαση πληροφοριών σε
άλλο κράτος µέλος και η λήψη πληροφοριών από άλλο κράτος
µέλος υπόκειται στους περιορισµούς που ισχύουν στο κράτος
µέλος όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο.

Άρθρο 10α

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σύµφωνα µε το εθνικό νοµικό
τους σύστηµα, κάθε µέλος του ενδιαφερόµενου κοινού:

α) που έχει επαρκές συµφέρον, ή εναλλακτικά·

β) που υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώµατος, εάν
αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονοµικό διοικητικό
δίκαιο ενός κράτους µέλους,

έχει πρόσβαση σε µια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου
ή άλλου ανεξάρτητου και αµερόληπτου οργάνου συσταθέντος
νοµοθετικώς, προκειµένου να αµφισβητήσει την ουσιαστική ή
τη διαδικαστική νοµιµότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλεί-
ψεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί
συµµετοχής του κοινού.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν σε ποια φάση είναι δυνατόν να
προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συµφέρον και τι
προσβολή δικαιώµατος, µε σταθερό στόχο να παρέχεται στο
ενδιαφερόµενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Προς
τούτο, το συµφέρον κάθε µη κυβερνητικής οργάνωσης που
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, θεωρείται
επαρκές για τους σκοπούς του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου.
Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώµατα που
µπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς του στοιχείου β) του
παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν τη δυνατότητα
µιας προκαταρκτικής διαδικασίας αναθεώρησης ενώπιον διοικη-
τικής αρχής και δεν θίγουν την απαίτηση να εξαντλούνται οι
διοικητικές διαδικασίες αναθεώρησης πριν από την προσφυγή
σε δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης, όπου υφίσταται τέτοιου
είδους απαίτηση κατά την εθνική νοµοθεσία.

Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι ορθές, δίκαιες, εµπρόθε-
σµες και να µην έχουν απαγορευτικό κόστος.

Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να τίθενται
στη διάθεση του κοινού οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε
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την πρόσβαση στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες
αναθεώρησης.

Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά µε την πείρα που αποκόµισαν κατά την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.

2. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για
τα τυχόν κριτήρια ή/και τα κατώτατα όρια που έχουν, ενδεχο-
µένως, καθοριστεί για την επιλογή των εν λόγω σχεδίων,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2.

3. Πέντε χρόνια µετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας,
η Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση και στο Συµβούλιο
έκθεση για την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητά της. Η
έκθεση καταρτίζεται βάσει της εν λόγω ανταλλαγής πληροφο-
ριών.

4. Η Επιτροπή, µε βάση αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών,
εάν χρειάζεται, υποβάλλει στο Συµβούλιο συµπληρωµατικές
προτάσεις, προκειµένου να εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία κατά
τρόπο επαρκώς συντονισµένο.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέσα σε προθεσµία τριών
ετών από την κοινοποίησή της (1).

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στ κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. ∆ιυλιστήρια αργού πετρελαίου (µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που
παράγουν µόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο) και εγκαταστάσεις
για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόνων
άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ηµέρα.

2. — Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως µε
θερµική ισχύ από 300 MW και άνω και

— πυρηνικοί σταθµοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, συµπερι-
λαµβανοµένης της διάλυσης ή του παροπλισµού αυτών (*) (εκτός
από τις ερευνητικές µονάδες για την παραγωγή και µετατροπή
σχασίµων και αναπαραγώµενων υλικών, µε ανώτατη διαρκή
θερµική ισχύ κάτω του 1 kW).

3. α) Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών
καυσίµων.

β) Εγκαταστάσεις:

— για την παραγωγή ή τον εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων,

— για την επεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων ή
πολύ ραδιενεργών αποβλήτων,

— για την τελική διάθεση ακτινοβοληµένων πυρηνικών
καυσίµων,

— αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων,

— αποκλειστικά για την αποθήκευση (η οποία προγραµµατίζεται
για περισσότερο από 10 έτη) ακτινοβοληµένων πυρηνικών
καυσίµων, ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό
από το χώρο παραγωγής.

4. — Ολοκληρωµένες µεταλλουργικές βιοµηχανίες για την παραγωγή
ακατέργαστου χυτοσιδήρου και χάλυβα,

— εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων µη σιδηρούχων
µετάλλων από µεταλλεύµατα, συµπυκνώµατα ή δευτερογενείς
πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διερ-
γασίες.

5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αµιάντου, καθώς και για την κατερ-
γασία και µεταποίηση του αµίαντου και των προϊόντων που
περιέχουν αµίαντο: στην περίπτωση των προϊόντων αµιαντοτσι-
µέντου, εγκαταστάσεις µε ετήσια παραγωγή άνω των 20 000 τόνων
τελικών προϊόντων· στην περίπτωση των υλικών τριβής, εγκαταστά-
σεις µε ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων τελικών προϊόντων· για
τις άλλες χρήσεις του αµίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν
πάνω από 200 τόνους το χρόνο.

6. Ολοκληρωµένες χηµικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις για
την παραγωγή, σε βιοµηχανική κλίµακα, ουσιών µε µεθόδους
χηµικής µετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές µονάδες
που συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους και προορίζονται για:

i) την παραγωγή βασικών οργανικών χηµικών προϊόντων·

ii) την παραγωγή βασικών ανόργανων χηµικών προϊόντων·

iii) την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων
λιπασµάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσµατα)·

iv) την παραγωγή βασικών φυτοϋγειονοµικών προϊόντων και
βιοκτόνων·

v) για την παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων µε χηµικές
ή βιολογικές µεθόδους·

vi) για την παραγωγή εκρηκτικών υλών.
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(*) Οι πυρηνικοί σταθµοί και οι άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν να
χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι όταν όλα τα πυρηνικά καύσιµα και τα άλλα ραδιε-
νεργώς µολυσµένα στοιχεία αφαιρεθούν µονίµως από τον τόπο της
εγκατάστασης.
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7. α) Έργα κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών µεγάλων αποστάσεων

και αερολιµένων (1) µε βασικούς διαδρόµους προσγείωσης µήκους
άνω των 2 100 µέτρων.

β) Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων και οδών ταχείας κυκλοφο-
ρίας (2).

γ) Έργα κατασκευής νέων οδών µε τέσσερις και άνω λωρίδες κυκλο-
φορίας, ή ευθυγράµµιση ή/και διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών δύο
το πολύ λωρίδων κυκλοφορίας ώστε να δηµιουργηθούν τέσσερις
και άνω λωρίδες, όταν το νέο ή ευθυγραµµισµένο ή/και διευρυ-
µένο αυτό τµήµα της οδού πρόκειται να έχει συνεχές µήκος από
10 km και άνω.

8. α) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιµένες για την κυκλοφορία στις
εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών
άνω των 1 350 τόνων.

β) Εµπορικοί λιµένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται
µε την ξηρά και εξωτερικοί λιµένες (εκτός των αποβαθρών για τα
πορθµεία) όπου µπορούν να προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350
τόνων.

9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση, χηµική
κατεργασία όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΑ της οδηγίας 75/442/
ΕΟΚ (3) σηµείο ∆9, ή υγειονοµική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων
[δηλαδή αποβλήτων στα οποία εφαρµόζεται η οδηγία 91/689/ΕΟΚ (4)].

10. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση ή χηµική
κατεργασία όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΑ της οδηγίας 75/442/
ΕΟΚ σηµείο ∆9 µη επικίνδυνων αποβλήτων µε ηµερήσια δυναµι-
κότητα άνω των 100 τόνων.

11. Έργα άντλησης υπόγειων υδάτων ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης
υπόγειων υδάτων, εφόσον ο ετήσιος όγκος αντλούµενου ή αναπλη-
ρούµενου ύδατος ισούται ή υπερβαίνει τα 10 000 000 m3.

12. α) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική
λεκάνη σε άλλη όταν η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη
ενδεχόµενης λειψυδρίας και όπου ο όγκος του εκτρεποµένου
ύδατος υπερβαίνει τα 100 000 000 m3 ετησίως.

β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή υδάτινων
πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη όταν η πολυετής
µέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει τα 2 000 000 000 m3

ετησίως και όπου ο όγκος του εκτρεποµένου ύδατος υπερβαίνει
το 5 % της ροής αυτής.

Σε αµφότερες τις περιπτώσεις η εκτροπή πόσιµου ύδατος µέσω
αγωγών εξαιρείται.

13. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας άνω των
150 000 ισοδυνάµου πληθυσµού όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 6
της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (5).

14. Εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για εµπορι-
κούς σκοπούς, δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως όσον
αφορά το πετρέλαιο και 500 000 m3 ηµερησίως όσον αφορά το φυσικό
αέριο.

15. Φράγµατα και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόµενες για τη
συγκράτηση ή τη µόνιµη αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της
νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατηµένου ή ταµιευοµένου
ύδατος, όπου ο όγκος της νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του
συγκρατουµένου ή ταµιευοµένου ύδατος υπερβαίνει τα 10 000 000 m3.

16. Αγωγοί µεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χηµικών ουσιών, µε
διάµετρο άνω των 800 mm και µήκος άνω των 40 km.
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(1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «αερολιµένες» νοούνται οι
πληρούντες τον ορισµό που δίνει η σύµβαση του Σικάγου του 1944 για την
ίδρυση της διεθνούς οργάνωσης πολιτικής αεροπορίας (παράρτηµα 14).

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «οδοί ταχείας κυκλοφορίας»
νοούνται οδοί κατά την έννοια της ευρωπαϊκής συµφωνίας της 15ης Νοεµβρίου
1975 για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες.

(3) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 5 της 7. 1. 1994, σ. 15).

(4) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 94/31/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 168 της 2. 7. 1994, σ. 28).

(5) ΕΕ αριθ. L 135 της 30. 5. 1991, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης του 1994.



▼M1
17. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων µε περισ-

σότερες από:

α) 85 000 θέσεις για κοτόπουλα πάχυνσης, 60 000 θέσεις για ωοτόκα·

β) 3 000 θέσεις για χοίρους πάχυνσης (άνω των 30 kg) ή

γ) 900 θέσεις για χοιροµητέρες.

18. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις:

α) παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά·

β) παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού µε ηµερήσια δυναµικότητα
παραγωγής άνω των 200 τόνων.

19. Λατοµεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, ή,
όταν πρόκειται για τύρφη, άνω των 150 εκταρίων.

20. Κατασκευή εναέριων αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε
τάση 220 kV και άνω και µήκος άνω των 15 km.

21. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών ή χηµικών
προϊόντων µε δυναµικότητα τουλάχιστον 200 000 τόνων.

22. Κάθε µεταβολή ή επέκταση των σχεδίων που απαριθµούνται στο
παρόν παράρτηµα, όταν η εν λόγω µεταβολή ή επέκταση καθεαυτή,
εµπίπτει στα κατώτατα όρια, αν υπάρχουν, τα οποία καθορίζονται
στο παρόν παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. Γεωργία, δασοκοµία και υδατοκαλλιέργεια

α) Έργα αγροτικού αναδασµού.

β) Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ηµιφυσικών
περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

γ) Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων.

δ) Αρχική δάσωση και αποδάσωση µε σκοπό µια άλλη µορφή
εκµετάλλευσης του εδάφους.

ε) Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας (εφόσον δεν περιλαµβά-
νονται στο παράρτηµα Ι).

στ) Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.

ζ) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

2. Εξορυκτικές βιοµηχανίες

α) Λατοµεία, υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης (εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι).

β) Υπόγεια ορυχεία.

γ) Εξόρυξη ορυκτών µε βυθοκόρηση ποταµών και θαλασσών.

δ) Γεωτρήσεις βάθους, ειδικότερα:

— γεωθερµικές γεωτρήσεις,

— γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων,

— γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις),

εξαιρουµένων των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθε-
ρότητας του εδάφους.

ε) Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιοµηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα,
πετρελαίου, φυσικού αερίου και µεταλλευµάτων, καθώς και
ασφαλτούχων σχιστολίθων.

3. Ενεργειακή βιοµηχανία

α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ατµού και θερµού ύδατος (εφόσον δεν περιλαµβά-
νονται στο παράρτηµα Ι).

β) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για τη µεταφορά αερίου, ατµού και
θερµού ύδατος· µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µε εναέρια
καλώδια (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι).

γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαµενές.

ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίµων.

στ) Βιοµηχανική µπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.

ζ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών
αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι).

η) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

θ) Εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για
την παραγωγή άλλων µορφών ενέργειας (αιολικά πάρκα).

4. Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων

α) Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς
ή δευτερογενούς), συµπεριλαµβανοµένων των χυτηρίων συνεχούς
τήξης.

β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων:

i) µε έλαση εν θερµώ,

ii) µε σφυρηλάτηση,

iii) µε επίθεση προστατευτικών στρωµάτων τηγµένων µετάλλων.

γ) Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων.
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δ) Εγκαταστάσεις τήξης µη σιδηρούχωνµετάλλων και κραµάτων,

εξαιρουµένων των πολυτίµων µετάλλων και συµπεριλαµβάνο-
µένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισµός, χύτευση κ.λπ.).

ε) Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας µετάλλων και
πλαστικών υλών µε ηλεκτρολυτικές ή χηµικές διεργασίες.

στ) Κατασκευή και συναρµολόγηση αυτοκινήτων και κατασκευή
κινητήρων αυτοκινήτων.

ζ) Ναυπηγεία.

η) Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

θ) Κατασκευή σιδηροδροµικού υλικού.

ι) Βαθεία κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών.

ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης µεταλλευµάτων.

5. Βιοµηχανία ορυκτών

α) Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του
άνθρακα).

β) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιµέντου.

γ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή αµιάντου και την κατασκευή
προϊόντων µε βάση τον αµίαντο (εφόσον δεν περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι).

δ) Υαλουργία συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής ινών γυαλιού.

ε) Εγκαταστάσεις τήξεις ορυκτών υλών συµπεριλαµβανοµένης της
παραγωγής ορυκτών ινών.

στ) Παραγωγή κεραµικών ειδών µε ψήσιµο, ιδίως δε κεραµιδιών,
πλίνθων, πυρίµαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή
πορσελάνης.

6. Χηµική βιοµηχανία (έργα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι)

α) Επεξεργασία ενδιάµεσων προϊόντων και παρασκευή χηµικών
προϊόντων.

β) Παρασκευή φυτοφαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων,
χρωµάτων και βερνικιών, ελαστοµερών και υπεροξειδίων.

γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών και
χηµικών προϊόντων.

7. Βιοµηχανία τροφίµων

α) Βιοµηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.

β) Κονσερβοποιΐα ζωικών και φυτικών προϊόντων.

γ) Παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων.

δ) Ζυθοποιΐα και παραγωγή βύνης.

ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών.

στ) Σφαγεία.

ζ) Βιοµηχανίες παραγωγής αµύλου.

η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου.

θ) Ζαχαρουργεία.

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανία δέρµατος, ξύλου και χαρτιού

α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι).

β) Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης,
λεύκανσης, µερσερισµού) ή βαφής ινών ή υφασµάτων.

γ) Εγκαταστάσεις δέψης δερµάτων.

δ) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

9. Βιοµηχανία ελαστικού

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστο-
µερή.

10. Έργα υποδοµής

α) Έργα ανάπτυξης βιοµηχανικών ζωνών.
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β) Έργα αστικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής

εµπορικών κέντρων και χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων.

γ) Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και εγκαταστάσεων µετα-
φόρτωσης για συνδυασµένες µεταφορές, και συνδυασµένων
τερµατικών σταθµών (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι).

δ) Κατασκευή αεροδροµίων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι).

ε) Κατασκευή οδών λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς
και αλιευτικών λιµένων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι).

στ) Καστασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαµβά-
νεται στο παράρτηµα Ι), έργα διευθέτησης υδατορευµάτων και
αντιπληµµυρικά έργα.

ζ) Φράγµατα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης ή µόνιµης
ταµίευσης υδάτων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
Ι).

η) Τροχιόδροµοι (τραµ), υπερυψωµένοι ή υπόγειοι σιδηρόδροµοι,
εναέριοι σιδηρόδροµοι ή παρεµφερείς σιδηρόδροµοι ειδικού
τύπου που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη
µεταφορά επιβατών.

θ) Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου (εφόσον δεν περιλαµβά-
νονται στο παράρτηµα Ι).

ι) Υδραγωγοί µεγάλων αποστάσεων.

ια) Παράκτια έργα για την καταπολέµηση της διάβρωσης και
ενδοθαλάσσια έργα που παρέχουν τη δυνατότητα διαµόρφωσης
της ακτής, π.χ. µε την κατασκευή αναχωµάτων, µώλων, λιµενο-
βραχιόνων και άλλων έργων προστασίας από τη θάλασσα, εκτός
από τη συντήρηση και την ανακατασκευή των έργων αυτών.

ιβ) Έργα άντλησης υπόγειων υδάτων και συστήµατα τεχνητής
αναπλήρωσης υπογείων υδάτων που δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι.

ιγ) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µία υδρολογική
λεκάνη σε άλλη, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι.

11. Άλλα έργα

α) Μόνιµες πίστες αγώνων και δοκιµών µηχανοκίνητων οχηµάτων.

β) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περι-
λαµβάνονται στο παράρτηµα Ι).

γ) Σταθµοί καθαρισµού λυµάτων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι).

δ) Χώροι εναπόθεσης ιλύων.

ε) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, συµπεριλαµβανοµένων των
άχρηστων οχηµάτων.

στ) Κλίνες δοκιµών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.

ζ) Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

η) Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών ουσιών.

θ) ∆ιαλυτήρια πλοίων.

12. Τουρισµός και αναψυχή

α) Χιονοδροµικές πίστες, µηχανισµοί ανάβασης και σχετικά έργα
υποδοµής.

β) Μαρίνες σκαφών αναψυχής.

γ) Παραθεριστικοί οικισµοί και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα εκτός
αστικών περιοχών και σχετικά έργα υποδοµής.

δ) Μόνιµοι χώροι κάµπινγκ και στάθµευσης τροχόσπιτων.

ε) Θεµατικά πάρκα.

13. — Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΙ τα οποία έχουν ήδη
εγκριθεί, εκτελεσθεί ή εκτελούνται και τα οποία µπορεί να έχουν
σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
►M2 (µεταβολή ή επέκταση που δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι) ◄.
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▼M1
— Έργα του παραρτήµατος Ι που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή

κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιµή νέων µεθόδων ή προϊόντων
και δεν χρησιµοποιούνται περισσότερο από δύο έτη.
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▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 3

1. Χαρακτηριστικά του έργου

Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς
τα εξής:

— το µέγεθος του έργου,
— τη συσσώρευση µε άλλα έργα,
— τη χρήση των φυσικών πόρων,
— την παραγωγή αποβλήτων,
— τη ρύπανση και τις οχλήσεις,
— τον κίνδυνο ατυχηµάτων, ιδίως ως προς χρησιµοποιούµενες ουσίες

ή τεχνολογίες.

2. Χωροθέτηση των έργων

Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών
περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς:

— την υπάρχουσα χρήση γης,
— το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα

των φυσικών πόρων της περιοχής,
— την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαί-

τερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές:

α) υγροτόπους·

β) παράκτιες περιοχές·

γ) ορεινές και δασικές περιοχές·

δ) προστατευόµενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα·

ε) διατηρητέες ή προστατευόµενες περιοχές βάσει της νοµοθε-
σίας των κρατών µελών, περιοχές ειδικής προστασίας που
έχουν καθορίσει τα κράτη µέλη βάσει των οδηγιών 79/409/
ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ·

στ) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για
την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η κοινοτική
νοµοθεσία·

ζ) πυκνοκατοικηµένες περιοχές·

η) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας.

3. Χαρακτηριστικά των ενδεχοµένων επιπτώσεων

Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις των έργων πρέπει να εξετά-
ζονται σε συνάρτηση µε κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα
σηµεία 1 και 2, ιδίως ως προς:

— την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος του
θιγοµένου πληθυσµού),

— το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
— το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
— την πιθανότητα των επιπτώσεων,
— τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώ-

σεων.
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▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 1

1. Περιγραφή του έργου όπου περιλαµβάνεται ειδικότερα:

— περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου
και απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατα-
σκευής και της λειτουργίας,

— περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των µεθόδων κατα-
σκευής, για παράδειγµα σχετικά µε τη φύση και τις ποσότητες
των χρησιµοποιούµενων υλικών,

— πρόβλεψη του τύπου και της ποσότητας των καταλοίπων και εκπο-
µπών (ρύπανση του νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα και του
εδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερµότητα, ακτινοβολία κ.λπ.),
που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινό-
µενου έργου.

2. Σκιαγράφηση των κυριοτέρων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν
από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της
επιλογής, σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν
σηµαντικά από το προτεινόµενο έργο, συµπεριλαµβανοµένων ειδικό-
τερα του πληθυσµού, της πανίδας, της χλωρίδας του εδάφους, του
νερού, του αέρα, των κλιµατικών παραγόντων, των υλικών αγαθών,
µεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονοµιά,
του τοπίου, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των παρα-
γόντων αυτών.

4. Περιγραφή (1) των σηµαντικών επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο
ενδέχεται να δηµιουργήσει στο περιβάλλον από:

— την ίδια την ύπαρξη του όλου έργου,
— τη χρήση των φυσικών πόρων,
— την εκποµπή ρυπαντών, τη δηµιουργία οχλήσεων και τη διάθεση

των αποβλήτων,

και αναφορά, εκ µέρους του κυρίου του έργου, των µεθόδων
πρόβλεψης που ακολουθεί για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

5. Περιγραφή των µέτρων που εξετάζονται για να αποφευχθούν, να
µειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντισταθµιστούν οι σηµαντικές
δυσµενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

6. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που διαβιβάζονται βάσει των
παραπάνω θεµάτων.

7. Σύντοµη αναφορά των ενδεχοµένων δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή
ελλιπείς γνώσεις) που συνάντησε ο κύριος του έργου κατά τη συλλογή
των απαιτούµενων πληροφοριών.
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(1) Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να αφορά τις άµεσες και, ενδεχοµένως, τις
έµµεσες, τις δευτερεύουσες, τις σωρευτικές, τις βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθε-
σµες και µακροπρόθεσµες, τις µόνιµες και προσωρινές, τις θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις του έργου.


