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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σηµαντικό
µέσο για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών διαστάσεων στην
προετοιµασία και έγκριση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στα κράτη µέλη, διότι εξασφαλίζει ότι οι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των
σχεδίων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη κατά την
εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους.

(5)

Η έγκριση διαδικασιών εκτίµησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στο επίπεδο του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού θα πρέπει να αποβεί επωφελής για τις επιχειρήσεις
παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους µε το να συµπεριληφθούν οι σχετικές
περιβαλλοντικές πληροφορίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εκτίµηση µιας ευρύτερης δέσµης παραγόντων κατά
τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να συµβάλει σε πιο βιώσιµες
και πιο αποτελεσµατικές λύσεις.

(6)

Τα διάφορα συστήµατα εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λειτουργούν στα κράτη µέλη θα πρέπει να περιέχουν κοινές διαδικαστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες
προκειµένου να συµβάλλουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος.

(7)

Η σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη σχετικά µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, της 25ης
Φεβρουαρίου 1991, η οποία εφαρµόζεται τόσο σε κράτη
µέλη όσο και σε άλλα κράτη, ενθαρρύνει τα συµβαλλόµενα
µέρη να εφαρµόζουν τις αρχές της και στα σχέδια και στα
προγράµµατα· κατά τη δεύτερη σύνοδο των συµβαλλοµένων
µερών στη Σόφια, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2001,
αποφασίσθηκε να εκπονηθεί ένα νοµικώς δεσµευτικό πρωτόκολλο για τη στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο θα συµπλήρωνε τις υφιστάµενες διατάξεις
για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, µε στόχο την πιθανή έγκρισή του µε την
ευκαιρία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης «Περιβάλλον για
την Ευρώπη» σε µια έκτακτη σύνοδο των συµβαλλοµένων
µερών, η οποία έχει προγραµµατισθεί για το Μάιο του
2003 στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τα συστήµατα που λειτουργούν στην Κοινότητα για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή επαρκών διασυνοριακών διαβουλεύσεων σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή
προγράµµατος, το οποίο εκπονείται σε ένα κράτος µέλος,
ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
άλλου κράτους µέλους. Οι πληροφορίες για σχέδια και
προγράµµατα µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
άλλων κρατών θα πρέπει να διαβιβάζονται, σε αµοιβαία και
ισότιµη βάση εντός κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου,
µεταξύ κρατών µελών και αυτών των άλλων κρατών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής στις 21 Μαρτίου 2001,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει ότι η πολιτική της
Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος συµβάλλει,
µεταξύ άλλων, στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της
υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και πρέπει να βασίζεται στην
αρχή της προφύλαξης. Το άρθρο 6 της συνθήκης προβλέπει
ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να
ενταχθούν στον καθορισµό των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

(2)

Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης σχετικά µε το περιβάλλον:
Στόχος η αειφορία-Πρόγραµµα πολιτικής και δράσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη (5), το οποίο συµπληρώνεται µε την απόφαση
αριθ. 2179/98/ΕΚ του Συµβουλίου (6) περί αναθεωρήσεώς
του, επιβεβαιώνει τη σηµασία της εκτίµησης των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων.

(3)

Η σύµβαση για τη βιοποικιλότητα απαιτεί από τα µέρη να
εντάξουν, στο βαθµό που είναι δυνατόν και επιβεβληµένο,
τη διατήρηση και τη διαρκή αξιοποίηση της βιοποικιλότητας
σε σχετικά τοµεακά ή διατοµεακά σχέδια και προγράµµατα.

(1) ΕΕ C 129 της 25.4.1997, σ. 14 και
ΕΕ C 83 της 25.3.1999, σ. 13.
(2) ΕΕ C 287 της 22.9.1997, σ. 101.
(3) ΕΕ C 64 της 27.2.1998, σ. 63 και
ΕΕ C 374 της 23.12.1999, σ. 9.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1998 (ΕΕ C
341 της 9.11.1998, σ. 18) επιβεβαιωθείσα στις 16 Σεπτεµβρίου 1999
(ΕΕ C 54 της 25.2.2000, σ. 76)· κοινή θέση του Συµβουλίου της
30ής Μαρτίου 2000 (ΕΕ C 137 της 16.5.2000, σ. 11) και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2000 (ΕΕ C 135
της 7.5.2001, σ. 155)· απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
31ης Μαΐου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου
2001.
5
( ) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.
6
( ) ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
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(9)

(10)
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Απαιτείται, εποµένως, να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό
επίπεδο προκειµένου να καθορισθεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το οποίο θα θέτει
τις γενικές αρχές του συστήµατος εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ οι λεπτοµέρειες θα επαφίενται στα
κράτη µέλη, ενόψει της αρχής της επικουρικότητας. Η
δράση της Κοινότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης.
Η παρούσα οδηγία είναι διαδικαστικής φύσεως και οι
απαιτήσεις της θα πρέπει είτε να ενταχθούν σε υφιστάµενες
διαδικασίες στα κράτη µέλη είτε να ενσωµατωθούν σε διαδικασίες που θεσπίζονται συγκεκριµένα για το σκοπό αυτό·
προκειµένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις εκτιµήσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους,
ενδεχοµένως, το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις θα πραγµατοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός ιεραρχηµένου συνόλου
σχεδίων και προγραµµάτων.
Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που εκπονούνται σε ορισµένους βασικούς τοµείς και που καθορίζουν το πλαίσιο
µελλοντικών αδειών έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων
ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (1), καθώς και όλα τα σχέδια και προγράµµατα για τα
οποία απαιτείται εκτίµηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για την διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (2), ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και θα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται σε
συστηµατική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όταν
καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο ή
επιφέρουν ήσσονες τροποποιήσεις στα προαναφερόµενα σχέδια ή προγράµµατα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίµηση
µόνον εφόσον τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(11)

Άλλα σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν το πλαίσιο
για µελλοντικές άδειες έργων ενδέχεται να µην έχουν
πάντοτε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίµηση µόνον όταν τα κράτη µέλη
αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν τέτοιες επιπτώσεις.

(12)

Όταν τα κράτη µέλη λαµβάνουν τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα σχετικά κριτήρια που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(13)

Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους.

(14)

Όταν απαιτείται εκτίµηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα
πρέπει να εκπονείται περιβαλλοντική µελέτη η οποία θα
περιέχει κατάλληλες πληροφορίες, όπως ορίζεται από την
παρούσα οδηγία, και η οποία θα εντοπίζει, περιγράφει και
αξιολογεί τις ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει
στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος,
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβάνοντας
υπόψη τους στόχους και την γεωγραφική εµβέλεια του

(1) ΕΕ 175 της 5.7.1985, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
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σχεδίου ή του προγράµµατος· τα κράτη µέλη θα πρέπει να
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν µέτρα που λαµβάνουν
σχετικά µε την ποιότητα των περιβαλλοντικών µελετών.
(15)

Προκειµένου να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για την εκτίµηση είναι αναλυτικές
και αξιόπιστες, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαβουλεύσεις µε τις αρχές που έχουν οικείες περιβαλλοντικές
αρµοδιότητες και το κοινό κατά τη διαδικασία εκτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων, καθώς και κατάλληλο χρονικό πλαίσιο που θα επιτρέπει εύλογα χρονικά περιθώρια για τις διαβουλεύσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της έκφρασης γνώµης.

(16)

Σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο εκπονείται σε ένα κράτος µέλος, ενδέχεται να
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλων κρατών
µελών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και ότι ενηµερώνονται οι οικείες αρχές και το κοινό και τους δίνεται η
δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους.

(17)

Η περιβαλλοντική µελέτη και οι γνώµες που διατυπώνονται
από τις οικείες αρχές και το κοινό, καθώς και τα αποτελέσµατα ενδεχόµενων διασυνοριακών διαβουλεύσεων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου
ή προγράµµατος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη
της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.

(18)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, ενηµερώνονται οι οικείες
αρχές και το κοινό και τίθενται στη διάθεσή τους τα σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία.

(19)

Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει ταυτοχρόνως από την παρούσα
οδηγία και από άλλες σχετικές διατάξεις της κοινοτικής
νοµοθεσίας, όπως η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 2ας Απριλίου 1979, για τη διατήρηση των αγρίων
πτηνών (3), η οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή η 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 (4), προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της εκτίµησης, τα κράτη
µέλη µπορούν να θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

(20)

Η πρώτη έκθεση για την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνταχθεί από
την Επιτροπή πέντε έτη µετά από την έναρξη ισχύος της και
εν συνεχεία ανά επταετία. Προκειµένου να ενσωµατωθούν
καλύτερα οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και
λαµβανοµένης υπόψη της κτηθείσας πείρας, η πρώτη έκθεση
θα πρέπει να συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, κυρίως όσον αφορά τη
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της σε άλλα
πεδία/τοµείς και σε άλλους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων,

(3) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/49/ΕΚ (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9).
(4) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχοι
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία
του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων
στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων µε
σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι,
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) ως «σχέδια και προγράµµατα» νοούνται τα σχέδια και προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συγχρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις
τους:
— που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µια αρχή σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από µια
αρχή προκειµένου να εγκριθούν, µέσω νοµοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και
— που απαιτούνται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων,
β) ως «εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων» νοείται η εκπόνηση
περιβαλλοντικής µελέτης, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων, η συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής µελέτης και των αποτελεσµάτων
των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και η
παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 έως 9,
γ) ως «περιβαλλοντική µελέτη» νοείται το τµήµα του συνόλου των
εγγράφων του σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο περιέχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 και του
παραρτήµατος Ι,
δ) ως «κοινό» νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι
ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες τους.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.
Πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9, για σχέδια και προγράµµατα που
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, και τα οποία ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα:
α) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση
υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, χωροταξία ή χρήση
του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή
β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε
ορισµένους τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ.
3.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 σχέδια και προγράµµατα
που καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και
οι ήσσονες τροποποιήσεις των αναφερόµενων στην παράγραφο 2
σχεδίων και προγραµµάτων υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων µόνον όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
4.
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν τα σχέδια και προγράµµατα,
πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 2, τα οποία καθορίζουν
το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
5.
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν κατά πόσον τα σχέδια και προγράµµατα που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4,
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε
εξετάζοντας χωριστά κάθε περίπτωση είτε καθορίζοντας συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων είτε συνδυάζοντας τις
δύο αυτές προσεγγίσεις. Προς το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα κριτήρια που
εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙ προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα
σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
6.
Κατά την εξέταση της κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων σύµφωνα µε
την παράγραφο 5, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
7.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα συµπεράσµατά τους
σύµφωνα µε την παράγραφο 5, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων
σχετικά µε την µη απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής εκτίµησης
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9, είναι διαθέσιµα για το κοινό.
8.
Τα ακόλουθα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία:
— σχέδια και προγράµµατα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
— δηµοσιονοµικά σχέδια και προγράµµατα ή σχέδια και προγράµµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό.
9.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε σχέδια και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα κατά τις αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραµµατισµού (1) για τους κανονισµούς του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (3).
(1) Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου και περίοδοι προγραµµατισµού 20002006 και 2000-2007 για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του
Συµβουλίου.
2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
(
1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 1).
3
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη στήριξη της αγροτικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).
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Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις
1.
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται
στο άρθρο 3 πραγµατοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή
προγράµµατος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της
σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.

L 197/33

2.
Στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στο
κοινό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δίδεται έγκαιρη και
πραγµατική ευκαιρία, εντός εύλογων χρονικών περιθωρίων, να
εκφράσουν τη γνώµη τους επί του προκαταρκτικού σχεδίου ή
προγράµµατος και της περιβαλλοντικής µελέτης που το συνοδεύει
πριν το σχέδιο ή το πρόγραµµα εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική
νοµοθετική διαδικασία.

2.
Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας είτε ενσωµατώνονται
στις υφιστάµενες διαδικασίες στα κράτη µέλη για την έγκριση
σχεδίων και προγραµµάτων είτε συµπεριλαµβάνονται σε διαδικασίες
που θεσπίζονται για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

3.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές µε τις οποίες πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις και οι οποίες, ενόψει των ειδικών περιβαλλοντικών αρµοδιοτήτων τους, ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των σχεδίων και προγραµµάτων.

3.
Όταν τα σχέδια και προγράµµατα αποτελούν µέρος ενός
ιεραρχηµένου συνόλου, τα κράτη µέλη, προκειµένου να αποφύγουν
την επανάληψη της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εκτίµηση θα γίνει, σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία, σε διάφορα επίπεδα του ιεραρχηµένου συνόλου.
Με σκοπό, µεταξύ άλλων, να αποφύγουν την επανάληψη της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.

4.
Τα κράτη µέλη ορίζουν το κοινό για τους σκοπούς της
παραγράφου 2, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού που πλήττεται ή
είναι πιθανόν να πληγεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, ή που έχει συµφέρον απ’ αυτήν,
συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων µη κυβερνητικών οργανισµών,
όπως των οργανισµών που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών.

Άρθρο 5

5.
Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις αρχές και το κοινό.

Περιβαλλοντική µελέτη
1.
Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκπονείται
περιβαλλοντική µελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και
αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει
στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς
και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβανοµένων υπόψη των
στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή
προγράµµατος. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται γι’ αυτό
το σκοπό περιέχονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί
να απαιτηθούν λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και
µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών
στο σχέδιο ή το πρόγραµµα, το στάδιο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεως και το βαθµό στον οποίο ορισµένα θέµατα αξιολογούνται καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα της εν λόγω διαδικασίας
ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίµησης.
3.
Κάθε σχετική διαθέσιµη πληροφορία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον, η οποία
προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων ή από άλλη
κοινοτική νοµοθεσία, µπορεί να χρησιµοποιείται για την παροχή
των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Kατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το
επίπεδο λεπτοµερειών των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 7
∆ιασυνοριακές διαβουλεύσεις
1.
Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος κρίνει ότι η εφαρµογή
ενός εκπονούµενου σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο αφορά την
επικράτειά του, ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο κράτος µέλος, ή σε περίπτωση που το ζητήσει ένα
κράτος µέλος το οποίο ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις,
το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου εκπονείται το σχέδιο
ή το πρόγραµµα, πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της
σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας, διαβιβάζει στο άλλο κράτος
µέλος αντίγραφο του προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος και
της σχετικής περιβαλλοντικής µελέτης.
2.
Το κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλεται αντίγραφο του
προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος και της περιβαλλοντικής
µελέτης, βάσει της παραγράφου 1, δηλώνει στο άλλο κράτος µέλος
κατά πόσον επιθυµεί να προβεί σε διαβουλεύσεις πριν το σχέδιο ή
το πρόγραµµα εγκριθούν ή αρχίσει η σχετική νοµοθετική διαδικασία, και, αν δηλώσει κάτι τέτοιο, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά µε τις ενδεχόµενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχεδίου
ή του προγράµµατος και τα προβλεπόµενα µέτρα για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.

∆ιαβουλεύσεις

Όταν διεξάγονται αυτές οι διαβουλεύσεις, τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη συµφωνούν για λεπτοµερείς ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν ότι
οι αναφερόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχές και το αναφερόµενο στο άρθρο 6 παράγραφος 4 κοινό στο κράτος µέλος, που
ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις, ενηµερώνονται και
έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάσουν τη γνώµη τους εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

1.
Τo προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και η περιβαλλοντική
µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 τίθενται στη
διάθεση των αρχών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, και του κοινού.

3.
Σε περίπτωση που απαιτείται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
τα κράτη µέλη να προβούν σε διαβουλεύσεις, συµφωνούν, κατά την
έναρξη αυτών των διαβουλεύσεων, επί ενός ευλόγου χρονικού
πλαισίου σχετικά µε τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Άρθρο 6
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Άρθρο 8
Λήψη αποφάσεων
Κατά την προετοιµασία και πριν από την έγκριση του σχεδίου ή
προγράµµατος, ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας, λαµβάνονται υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται
σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι γνώµες που εκφράζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα, ενδεχοµένως, των διεξαγόµενων
σύµφωνα µε το άρθρο 7 διασυνοριακών διαβουλεύσεων.
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2.
Όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα για τα οποία η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
απορρέει ταυτοχρόνως από την παρούσα οδηγία και από άλλες
διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν
τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας προκειµένου,
µεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των εκτιµήσεων.
3.
Για σχέδια και προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η περιβαλλοντική εκτίµηση σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία διεξάγεται σε συµµόρφωση µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 9
Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση
1.
Όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι ενηµερώνονται οι αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3, το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το
οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 7 και ότι
τίθενται στη διάθεση των ενηµερωνόµενων τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το σχέδιο ή το πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε,

Άρθρο 12
Ενηµέρωση, εκθέσεις και επανεξέταση
1.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά µε την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.

β) συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα
και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο
8, ελήφθησαν υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 5, τυχόν γνώµες που εκφράσθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα των διενεργηθεισών σύµφωνα µε το άρθρο 7 διαβουλεύσεων, καθώς και
σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους επελέγη το σχέδιο ή
πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες
λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν και

2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες
είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν
µέτρα που λαµβάνουν όσον αφορά την ποιότητα αυτών των
µελετών.

γ) τα µέτρα που αποφασίζονται για την παρακολούθηση σύµφωνα
µε το άρθρο 10.

Προκειµένου να ενσωµατωθούν καλύτερα απαιτήσεις προστασίας
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης, και
λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που θα έχει αποκτηθεί από την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη, η έκθεση αυτή
θα συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις για την τροποποίηση
της παρούσας οδηγίας. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα εξετάσει τη
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ώστε να καλύψει και άλλα πεδία/τοµείς καθώς και άλλους
τύπους σχεδίων και προγραµµάτων.

2.
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 10
Έλεγχος
1.
Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των σχεδίων και προγραµµάτων,
προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπίσουν εγκαίρως απρόβλεπτες
δυσµενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση να αναλάβουν την
κατάλληλη επανορθωτική δράση.
2.
Προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση προς την παράγραφο
1, τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου µπορούν ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν µε στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.
Άρθρο 11

3.
Πριν από τις 21 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει µια
πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας.

Μια νέα έκθεση αξιολόγησης ακολουθεί ανά επταετία.
4.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση όσον αφορά τη σχέση µεταξύ
της παρούσας οδηγίας και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 πολύ πριν από τη λήξη των περιόδων
προγραµµατισµού που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισµούς
µε στόχο τη διασφάλιση µιας συνεκτικής προσέγγισης σε ό,τι
αφορά την παρούσα οδηγία και τους µεταγενέστερους κοινοτικούς
κανονισµούς.

Άρθρο 13

Σχέση µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία

Εφαρµογή της οδηγίας

1.
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διεξάγεται
βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ ούτε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του
κοινοτικού δικαίου.

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 21 Ιουλίου 2004. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες
της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
3.
Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
εφαρµόζεται για τα σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη
τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι µεταγενέστερη της αναφερόµενης στην παράγραφο 1 ηµεροµηνίας. Σχέδια και προγράµµατα
των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται στη νοµοθετική διαδικασία µετά την πάροδο περισσοτέρων από 24 µήνες από αυτήν, υπόκεινται στην υποχρέωση του
άρθρου 4 παράγραφος 1, εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν
σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι εφικτό και
ενηµερώσουν το κοινό για την απόφασή τους.
4.
Πριν από τις 21 Ιουλίου 2004 τα κράτη µέλη ανακοινώνουν
στην Επιτροπή, επί πλέον των µέτρων που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο, χωριστές πληροφορίες για τους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρόκειται να υποβληθούν σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση
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των κρατών µελών τις πληροφορίες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές
ενηµερώνονται σε τακτική βάση.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 15
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

B. ROSENGREN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφοι
2 και 3, είναι οι εξής:
α) η περιγραφή σε γενικές γραµµές του περιεχοµένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή προγράµµατος και της σχέσης µε άλλα
σχετικά σχέδια και προγράµµατα,
β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρµοστεί το
σχέδιο ή πρόγραµµα,
γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά,
δ) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραµµα συµπεριλαµβανοµένων, κατά κύριο
λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε
τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ,
ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών µελών, οι οποίοι
αφορούν το σχέδιο ή πρόγραµµα, και ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν
ληφθεί υπόψη κατά την προετοιµασία του,
στ) οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις (1) στο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά
περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς,
το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων,
ζ) τα προβλεπόµενα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σηµαντικών
δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος,
η) η παρουσίαση σε γενικές γραµµές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η
περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίµησης, µε µνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώµατα ή έλλειψη
τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών,
θ) περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων σχετικά µε τον έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 10,
ι) µια µη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεµάτων.

(1) Στις επιπτώσεις αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµες, µόνιµες
και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεχόµενης σηµασίας των επιπτώσεων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 5
1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και προγραµµάτων, ιδίως όσον αφορά:
— τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά τον
τόπο, τη φύση, το µέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας είτε µε τη χορήγηση πόρων,
— τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα επηρεάζει άλλα σχέδια και προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο,
— τη σηµασία του σχεδίου ή προγράµµατος για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, κυρίως µε σκοπό την
προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης,
— τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το σχέδιο ή πρόγραµµα,
— τη σχέση του σχεδίου ή προγράµµατος µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. σχέδια ή
προγράµµατα σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων).
2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, ιδίως όσον αφορά:
— την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων,
— τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
— τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
— τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχηµάτων),
— το µέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος πληθυσµού που ενδέχεται να
θιγούν),
— τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω:
— ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονοµιάς,
— υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιµών,
— εντατικής χρήσης της γης,
— τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισµένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή
διεθνές επίπεδο.
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