
Αριθ. L 175/40 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5. 7 . 85

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιουνίου 1985
για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο

περιβάλλον

(85/337/EOK)

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 ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας :

ότι τα προγράμματα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των 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 εγκρίθη
καν από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, υπογραμμίζουν ότι η καλύτερη πολιτική περιβάλ
λοντος συνίσταται στην πρόληψη στην πηγή της δημι
ουργίας ρυπάνσεων ή οχλήσεων και όχι στην καταπολέ
μηση των επιδράσεών τους εκ των υστέρων · ότι επιβε
βαιώνουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη όσο το
δυνατό πιο έγκαιρα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όλων
των τεχνικών διαδικασιών σχεδιασμού και λήψη αποφά
σεων· ότι, για το σκοπό αυτό, προβλέπουν την εφαρ
μογή διαδικασιών για την εκτίμηση παρόμοιων επιπτώ
σεων ·

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 συμπλή
ρωση 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 ιδιωτι
κών έργων που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται μόνο μετά από προη
γούμενη εκτίμηση των σημαντικών επιδράσεων που
ενδέχεται να έχουν αυτά τα σχέδια στο περιβάλλον · ότι
αυτή η εκτίμηση πρέπει να γίνεται με βάση τις κατάλλη
λες πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου 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 εκτί
μηση ·

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

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

ότι οι επιδράσεις ενός σχεδίου στο περιβάλλον πρέπει να
εκτιμώνται 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 διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας του οικο
συστήματος ως θεμελιώδους πόρου της ζωής·

(') ΕΕ αριθ. C 169 της 9. 7 . 1980, σ. 14.
(2) ΕΕ αριθ. C 66 της 15 . 3 . 1982, σ. 89.
(3) ΕΕ αριθ. C 185 της 27 . 7 . 1981 , σ. 8.
(4) ΕΕ αριθ. C 112 της 20. 12. 1973 , σ. 1 .
( 5) ΕΕ αριθ. C 139 της 13 . 6. 1977, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. C 46 της 17 . 2 . 1983, σ. 1 .
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ότι δεν πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται η παρούσα
οδηγία στα σχέδια που εγκρίνονται λεπτομερώς με
ειδική εθνική νομοθετική πράξη, επειδή οι επιδιωκόμε
νοι με την παρούσα οδηγία στόχοι, συμπεριλαμβανομέ
νου και- του στόχου για την παροχή πληροφοριών
επιτυγχάνονται με τη νομοθετική διαδικασία·

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

επιπτώσεις στο περιβάλλον, να υποβάλλονται σε εκτί
μηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η
άδεια.

Αυτά τα σχέδια καθορίζονται 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 θεσπι
στούν για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας
οδηγίας.

3 . Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώ
σεις, να εξαιρούν, εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό σχέδιο
από τις διατάξεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη :
α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης, αν
είναι σκόπιμο, να τίθενται στη διάθεση του κοινού οι
πληροφορίες που συλλέγονται κατ' αυτό τον τρόπο ·

β) θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις
πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση αυτή και
τους λόγους για τους οποίους παρέχεται · ·

γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της
άδειας, για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την
παρεχόμενη εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες
τις οποίες ενδεχομένως θέτουν στη διάθεση των
δικών τους υπηκόων.

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

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

ΑρSρο 3

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον εντοπίζει,
περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα, σε συνάρτηση με
κάθε ειδική περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως
1 1 τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου πάνω
στους εξής παράγοντες :
— στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα,
— στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και
στο τοπίο,

— στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που αναφέρον
ται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση,

— στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά.

ΑρSρο 4

1 . Τα σχέδια των κατηγοριών που αναφέρονται στο
παράρτημα I, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγρα
φος 3, υποβάλλονται σε εκτίμηση, σύμφωνα με τα άρθρα
5 έως 10.

2. Τα σχέδια τα οποία υπάγονται στις κατηγορίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα II , υποβάλλονται σε εκτί
μηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, όταν τα κράτη
μέλη κρίνουν ότι το απαιτούν τα χαρακτηριστικά τους.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΑρSρο 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
εγκαταστάσεων 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.

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

4. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα σχέδια που εξυπη
ρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.

5 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα σχέδια
που εγκρίνονται καταλεπτώς με ειδική εθνική νομοθε
τική πράξη, καθότι οι στόχοι που επιδιώκονται με την
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης και της επιδιω
κόμενης παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται μέσω
της νομοθετικής διαδικασίας.

ΑρSρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες διατάξεις
ώστε τα σχέδια που, ιδίως λόγω της φύσης του μεγέ
θους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές
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Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν ιδίως να
συγκεκριμενοποιούν ορισμένους τύπους σχεδίων προς
εκτίμηση ή να καθορίζουν τα κριτήρια ή/και τα κατώ
φλια που πρέπει να επιλεγούν προκειμένου να μπορεί να
καθοριστεί ποια από τα σχέδια που υπάγονται στις
κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II πρέπει
να υποβληθούν σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως
10.

'ΑρSρο 5

1 . Στην περίπτωση των σχεδίων που, κατ' εφαρμογή
του άρθρου 4, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον, 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 καθορίζονται στο παράρ
τημα III, στο μέτρο που :

α) τα κράτη μέλη κρίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές
ανταποκρίνονται σε ένα δεδομένο στάδιο της διαδι
κασίας για άδεια και στα ειδικά χαρακτηριστικά
ενός συγκεκριμένου σχεδίου ή ενός τύπου σχεδίου
και των στοχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται
να θιγούν·

β) τα κράτη μέλη κρίνουν ότι μπορούν εύλογα να απαι
τήσουν από τον κύριο του έργου να συλλέξει τα στοι
χεία, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις υπάρ
χουσες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης.

2 . Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο κύριος του
έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 , πρέπει να περιλαμ
βάνουν τουλάχιστον :

— περιφγραφή του σχεδίου ως προς τη θέση, το σχεδια
σμό και το μέγεθός του,

— περιγραφή των μέτρων που μελετώνται προκειμένου
να αποφευχθούν, να μειωθούν και, αν είναι δυνατό,
να αντιμετωπισθούν οι σημαντικότερες δυσμενείς
επιπτώσεις,

— τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση και την
εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων που το σχέδιο
προβλέπεται ότι θα έχει στο περιβάλλον,

— μία μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που
αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περί
πτωση.

3 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όταν το κρίνουν απαραί
τητο, ώστε οι αρχές να παρέχουν, στον κύριο του έργου,
τις κατάλληλες πληροφορίες που διαθέτουν.

ΑρSρο 6

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε
οι αρχές τις οποίες μπορεί να αφορά το σχέδιο, εξαιτίας
της ειδικής τους ευθύνης στον τομέα του περιβάλλοντος
να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν γνώμη για την
αίτηση αδείας. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη
ορίζουν τις αρχές των οποίων πρέπει να ζητηθεί η
γνώμη, γενικά ή κατά περίπτωση, κατά την υποβολή των
αιτήσεων αδείας. Στις αρχές αυτές γνωστοποιούνται οι

πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί δυνάμει του
άρθρου 5. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η
διαβούλευση αυτή ορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε :
— να τίθεται στα διάθεση του κοινού κάθε αίτηση
άδειας, καθώς και οι πληροφορίες που συγκεντρώνον
ται δυνάμει του άρθρου 5,

— να δίνεται στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα να
εκφράσει τη γνώμη του πριν αρχίσει το σχέδιο.

3 . Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η
πληροφόρηση και η διαβούλεση ορίζεται από τα κράτη
μέλη, που μπορούν, ιδίως, ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των σχετικών σχεδίων ή τοποθεσιών :
— να ορίζουν ποιο είναι το ενδιαφερόμενο κοινό,
— να διευκρινίζουν τα μέρη όπου μπορεί κανείς να
συμβουλευτεί τις πληροφορίες,

— να περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο ενημέρωσης
του κοινού, π.χ. με τοιχοκόλληση σε ορισμένη
ακτίνα, δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες, οργά
νωση εκθέσεων με σχεδιαγράμματα, σχέδια, πίνακες,
γραφικές παραστάσεις και προπλάσματα,

— να καθορίζουν πως ακριβώς πρέπει να ζητηθεί η
γνώμη του κοινού, π.χ. με γραπτές προτάσεις και με
δημοσκοπήσεις,

— να ορίζουν κατάλληλες προθεσμίες για τα διάφορα
στάδια της διαδικασίας ώστε να είναι δυνατό να
λαμβάνεται απόφαση μέσα σε εύλογες προθεσμίες.

ΑρSρο 7

Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα σχέδιο
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
άλλου κράτους μέλους, ή αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος
που μπορεί να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις το κράτος
μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το
σχέδιο, διαβιβάζει στο άλλο κράτος μέλος τις πληροφο
ρίες που έχουν συγκεντρωθεί δυνάμει του άρθρου 5 την
ίδια στιγμή που τις θέτει στη διάθεση των δικών του
υπηκόων. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν ως βάση
όλων των αναγκαίων διαβουλεύσεων στα πλαίσια των
διμερών σχέσεων των δύο κρατών μελών σε βάση αμοι
βαιότητας και ισοδυναμίας.

ΑρSρο 8

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάμει των
άρθρων 5, 6 και 7 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα
πλαίσια της διαδικασίας για τη χορήγηση αδείας.

ΆρSρο 9

Εφόσον ληφθεί απόφαση, η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες
αρχές θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού :
— το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που
ενδεχομένως συνοδεύουν την απόφαση,

— τους λόγους και τις θεωρήσεις στις οποίες θεμελιώ
θηκε η απόφαση τους, εφόσον αυτό προβλέπεται από
τη νομοθεσία των κρατών μελών.
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Συμβουλιο έκθεση για την εφαρμογή και την αποτελε
σματικότητά της. H έκθεση καταρτίζεται βάσει της εν
λόγω ανταλλαγής πληροφοριών.

4. H Επιτροπή, με βάση αυτή την ανταλλαγή πληρο
φοριών, εάν χρειάζεται, υποβάλλει στο Συμβούλιο
συμπληρωματικές προτάσεις, προκειμένου να εφαρμόζε
ται η παρούσα οδηγία κατά τρόπο επαρκώς συντονι
σμένο.

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

ΆρSρο 13

H παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια που έχουν τα
κράτη μέλη να ορίζουν αυστηρότερους κανόνες όσον
αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία εκτίμησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ΆρSρο 14

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στ κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 1985 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
A. BIONDI

Οι λεπτομέρειες που διέπουν την πληροφόρηση αυτή
ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Αν έχουν διαβιβαστεί πληροφορίες σε άλλο κράτος
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7, ενημερώνεται για την εν
λόγω απόφαση και το κράτος αυτό.

' ΑρSρο10

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν την
υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να τηρούν τα όρια που
επιβάλλονται από τις εθνικές κανονιστικές και διοικητι
κές διατάξεις και από την καθιερωμένη νομική πρακτική
όσον αφορά το απόρρητο των επιχειρήσεων και το εμπο
ρικό απόρρητο, καθώς και όσον αφορά την προστασία
του δημόσιου συμφέροντος.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 7, η διαβίβαση πληροφο
ριών σε άλλο κράτος μέλος και η λήψη πληροφοριών
από άλλο κράτος μέλος υπόκεινται στους περιορισμούς
που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου πρόκειται να εκτε
λεστεί το σχέδιο.

ΆρSρο 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 επισημαίνουν στην
Επιτροπή τα κριτήρια ή/και τα κατώτατα όρια που
ορίστηκαν, ενδεχομένως, για την επιλογή των εν λόγω
σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, ή τους
σχετικούς τύπους σχεδίων που έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα
με τα άρθρα 5 έως 10, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4
παράγραφος 2.

3 . Πέντε χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση και στο

(') Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 3 Ιου
λίου 1985
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1 . Διϋλιστήρια αργού πετρελαίου (με αξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό
πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόνων
άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα

2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 ΜW, καθώς
και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (με αξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα για την
παραγωγή και κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υλών, με ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ που
δεν υπερβαίνει το 1 kW)

3 . Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση ραδιενεργών κατα
λοίπων.

4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα

5 . Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του αμίαντου
και των προϊόντων του : στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια
παραγωγή άνω των 20 000 τόνων έτοιμων προϊόντων · στην περίπτωση των υλικών τριβής εγκαταστά
σεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων έτοιμων προϊόντων · για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου,
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόνους το χρόνο

6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις

7 . Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας ('), σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων απο
στάσεων καθώς και αερολιμένων (2), των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης έχουν
μήκος 2 100 πι και πλέον.

8 . Λιμάνια θαλάσσιου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας για πλοία με
εκτόπισμα μεγαλύτερο των 1 350 τόνων.

9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή
εναπόθεση στη γη

(') «Οδοί ταχείας κυκλοφορίας» νοούνται κατά την έννοια της οδηγίας αυτής οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας
σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Οδούς των Διεθνών Συγκοινω
νιών της 15ης Νοεμβρίου 1975 .

(2) «Αερολιμένες» νοούνται κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας τα αεροδρόμια που ανταποκρίνονται
στον ορισμό που δίνει η Συμφωνία του Σικάγου του 1944 για την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Πο
λιτικής Αεροπορίας (παράρτημα 14).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1 . Γεωργία

α) Σχέδια αγροτικού αναδασμού
6) Σχέδια χρησιμοποίησης χέρσων γαιών ή ημιφυσικών εκτάσεων προς εντατική γεωργική εκμετάλ
λευση

γ) Σχέδια γεωργικής υδραυλικής
δ) Δενδροφυτεύσεις για δημιουργία δασών που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές από οικολογική
άποψη, μεταβολές και εκχερσώσεις με σκοπό μία άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους

ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά
στ) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους
ζ) Εκτροφή σολομού
η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα

2. Εξορυκτικές βιομηχανίες

α) Εξόρυξη τύρφης
β) Γεωτρήσεις βάθους, εκτός από τις γεωτρήσεις για τη μελέτη της σταθερότητας των εδαφών, και
ιδίως :
— γεωθερμικές γεωτρήσεις
— γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών καταλοίπων
— υδρογεωτρήσεις

γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως μαρμάρου, άμμου,
χαλικιού, σχιστόλιθου, αλατιού, φωσφορικών αλάτων, ποτάσσας

δ) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους
ε) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο επιφάνειας
στ) Άντληση πετρελαίου
ζ) Άντληση φυσικού αερίου
η) Εξόρυξη μεταλλευμάτων
θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστολίθων
ι) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενεργείας σε ορυχεία επιφάνειας
ια) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και

μεταλλευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων
ιβ) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα)
ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμέντου.

3 . Ενεργειακή βιομηχανία

α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)

β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος · μεταφορά ηλε
κτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια

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 για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων
η) Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων
θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων (εφόσον δεν συμπεριλαμβά
νονται στο παράρτημα I)

ι) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
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4. Μεταλλουργία
α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα χυτήρια· εγκαταστάσεις
σφυρηλάτησης, συρματοποίησης και έλασης (εκτός από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στο
παράρτημα I)

6) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έλασης των μη σιδη
ρούχων μετάλλων, εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων

γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων
δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων
ε) Λεβητοποιΐα, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές
στ) Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων
ζ) Ναυπηγεία
η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών
0) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού
ι) Βαθεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικών
ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων

5 . Υαλουργία

6. Χημική βιομηχανία
α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων (εκτός από αυτά που
περιέχονται στο παράρτημα I)

6) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομε
ρών 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) Ζυθοποιία 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) Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο, την απολίπανση και τη λεύκανση του μαλλιού
6) Κατασκευή ινοσανίδων, μοριοσανίδων και κοντραπλακέ
γ) Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού
δ) Νηματοβαφεία
ε) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης
στ) Βυρσοδεψία και λευκαντήρια δέρματος.

9 . Βιομηχανία ελαστικού
Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή

10. Σχέδια έργων υποδομής
α) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών
β) Εργασίες πολεοδομίας
γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές
δ) Κατασκευή δρόμων λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται αλιευτικά λιμάνια) και αεροδρο

μίων (σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)
ε) Έργα διευθέτησης (C3η3ΐΪS3ΐίοη) και ρύθμισης της ροής υδάτων
στ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων
ζ) Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή ανάλογες γραμμές ειδικού τύπου
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου
θ) Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων
ι) Μαρίνες σκαφών αναψυχής.
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11 . Άλλα σχέδια

α) Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα
β) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες
γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμάτων

(εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I)
δ) Σταθμοί καθαρισμού
ε) Χώροι απόθεσης ιλύος
στ) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων
ζ) Εγκαταστάσεις δοκιμής κινητήρων, στροβίλων ή αεριοωθητών ·
η) Παραγωγή τεχνητών ανοργάνων ινών
θ) Παραγωγή, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών ■ γόμωση φυσιγγίων και καψυλ

λίων

ι) Εργαστήρια τεμαχισμού

12 . Τροποποίηση των σχεδίων του παραρτήματος I καθώς και των σχεδίων του παραρτήματος I που εξυ
πηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και που δεν
χρησιμοποιούνται περισσότερο από ένα χρόνο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1 . Περιγραφή του σχεδίου όπου περιλαμβάνεται ειδικότερα :

— περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του σχεδίου και απαιτήσεις όσον αφορά τη
χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας,

— περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, για παράδειγμα σχετικά με
τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιουμένων υλικών,

— πρόβλεψη του τύπου και της· ποσότητας των καταλοίπων και εκπομπών (ρύπανση του νερού, του
ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κλπ.), που
αναμένεται να προκύψουν ,από τη λειτουργία του προτεινομένου σχεδίου .

2 . Ενδεχομένως, σκιαγράφηση των κυριότερων 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
σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, του
νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονι
κή και αρχαιολογική κληρονομιά, του τοπίου, καθώς και περιγραφή της αλληλεπίδρασης των παραγόν
των αυτών.

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

— την ίδια την ύπαρξη του όλου σχεδίου,
— τη χρήση των φυσικών πόρων,
— την εκποπμή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων,

και αναφορά, εκ μέρους του κυρίου του έργου, των μεθόδων πρόβλεψης που ακολουθεί για την εκτίμη
ση 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 σχεδίου 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 πληρφοριών

(') Αυτη η περιγραφή θα πρέπει να αφορά τις άμεσες και, ενδεχομένως, τις έμμεσες, τις δευτερεύουσες, τις
σωρευτικές, τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, τις μόνιμες και προσωρινές, τις
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του σχεδίου.


