
 Παρ.  646  102(Ι)/2005
Αρ.  29.7.2005

Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια και/ή
Προγράµµατα Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το  52 του Συντάγµατος.

Αριθµός  του 2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  ΤΗΝ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

1.  τίτλος.

2. Ερµηνεία.

3.  του παρόντος Νόµου.

4. Πεδίο εφαρµογής.

5. Απόφαση Περιβαλλοντικής Αρχής για συµπερίληψη σχεδίου και/ ή

προγράµµατος στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

6. Υποχρέωση εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

7. Ίδρυση Επιτροπής και αρµοδιότητες.

8. Εξουσίες και υποχρεώσεις Επιτροπής.

9. Λειτουργία Επιτροπής.

10. Γραµµατέας Επιτροπής.

 Γνωµάτευση για το αν απαιτείται ή όχι µελέτη.

12. Γνωµοδότηση  περιεχόµενο µελέτης.

 Ενηµέρωση  υποβολή µελέτης και παραστάσεις.

14. ∆ιαβουλεύσεις.

15. Περιεχόµενο µελέτης.

16. ∆ιάθεση πληροφοριών για εκπόνηση µελέτης.

17. ∆ιαδικασία εξέτασης µελέτης.

18. ∆ηµόσια ακρόαση.

19. ∆ιασυνοριακές επιπτώσεις.

20. Λήψη αποφάσεων.

21 ∆ιαφωνίες.

22. Ενηµέρωση.
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23. Τήρηση αρχείου.

24. Παρακολούθηση.

25. Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης στην Περιβαλλοντική Αρχή.

26. Εξουσία έκδοσης Κανονισµών.

27. Ανταλλαγή πληροφοριών και ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

28. Επιφυλάξεις.

29. Εκτίµηση σχεδίων και/ ή προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕ!  ΤΗΝ  ΤΩΝ ΕΠίΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑ!/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο:

Επίσηµη Εφηµερίδα

21.7.2001, σελ. 30.

«Οδηγία 200Ί/42/ΕΚ του

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της  Ιουνίου

2001 σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και

Προγραµµάτων».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

ακολούθως:

Συνοπτικός

τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος  αναφέρεται ως ο περί της

Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από

Ορισµένα Σχέδια και/ ή Προγράµµατα Νόµος του

2005.

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο

προκύπτει διαφορετική έννοια U

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει

Κεφ. 224. στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης

 Ιδιοκτησίας  Εγγραφή και Εκτίµηση)

 του 1965

 1966

75 του 1968

51 του 1971

 του 1978

 του 1980

 του 1982
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68 του 1984

82 του 1984

86 του 1985

189 του

 του 1987

74 του 1988

 του 1988

 του

65 του 1990

 του 1992

 του 1992

 του

 του 1994

 του 1996

 του 1998

 του 1999

 του 2001.

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει κάθε δηµόσια επιχείρηση,

αρχή που καθιδρύεται µε βάση νόµο, κρατική

υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµό

δηµόσιου δικαίου ο οποίος έχει αρµοδιότητα για

ετοιµασία ή ανάθεση για ετοιµασία ή έγκριση

σχεδίου και/ ή προγράµµατος και δύναται να

περιλαµβάνει

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει δήµο ή

κοινοτικό

«δηµόσιες επιχειρήσεις»  την έννοια που

 του 2003 αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της

 2004. Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και

Υπηρεσίες) στους Τοµείς του Ύδατος, της
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Ενέργειας,  Μεταφορών και των

Τηλεπικοινωνιών Νόµων του 2003 και

«διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων στο

περιβάλλον», σε σχέση µε σχέδιο και/ ή πρόγραµµα

σηµαίνει την ετοιµασία µελέτης από την αρµόδια

αρχή ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο από

αυτήν προς τούτο, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων

µεταξύ της αρµόδιας αρχής και TOJV

ενδιαφερόµενων αρχών και συνόλων, την

αξιολόγηση, από την Περιβαλλοντική Αρχή, της

µελέτης και των  των

διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων και την

παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση,

σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 13,  15, 18, 19, 20

22(2)·

«ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που

του 2003 αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί

Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της

Άγριας Ζωής Νόµου του 2003·

«επιπτώσεις στο περιβάλλον» περιλαµβάνει

επιπτώσεις  ή αρνητικές, άµεσες ή έµµεσες,

µόνιµες ή  βραχυπρόθεσµες,

µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, σωρευτικές,

δευτερεύουσες ή  βιοφυσικές,

κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις U

(α) στον ανθρώπινο πληθυσµό και/ ή την

ανθρώπινη υγεία  ή σε οποιοδήποτε

φυσικό



(β) στην  ή τη χλωρίδα και/ ή τη

(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά

 τοπίο,

(δ) στο έδαφος, τα νερά, την ατµόσφαιρα και/ ή

το κλίµα,

(ε) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά,

(στ) στην πολιτιστική κληρονοµιά,

περιλαµβανοµένης της αρχαιολογικής

κληρονοµιάς και της αρχιτεκτονικής

κληρονοµιάς,

και περιλαµβάνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των

ανωτέρω

«Επιτροπή» σηµαίνει την επιτροπή που ιδρύεται µε

βάση το άρθρο 7·

«έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό

το άρθρο 2 του περί της Εκτίµησης των

 του  . Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα

Νόµου του

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«ζώνη ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί

152(i)  2003. Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και
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Θηραµάτων Νόµου του 2003

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999» σηµαίνει τον

Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου

της  Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων  για

Επίσηµη Εφηµερίδα την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων

της  L 160, κανονισµών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

 σελ.80. αντικαθίσταται

Επίσηµη Εφηµερίδα «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» σηµαίνει τον

 L 161, Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου

26.6.1999,  της  Ιουνίου 1999 περί Γενικών ∆ιατάξεων για

τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία,  αυτός εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται

 σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή

νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις

ή οµάδες αυτών

«κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία» σηµαίνει το

σύνολο των Κανονισµών, Οδηγιών και Αποφάσεων

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ρυθµίζουν θέµατα

περιβάλλοντος και είναι δεσµευτικές για όλα τα

κράτη µέλη

«κρατική υπηρεσία» σηµαίνει υπουργείο ή

υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε

ανεξάρτητο αξιωµατούχο της ∆ηµοκρατίας και

περιλαµβάνει τµήµα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου
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«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της

Ευρωπαϊκής

Παράρτηµα Ι.

«µελέτη» σηµαίνει τη µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων

στο περιβάλλον από σχέδια και/ ή  η

οποία αποτελείται από έγγραφο ή σειρά εγγράφων

του σχεδίου και/ ή προγράµµατος, που ετοιµάζεται

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 και

περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται µε βάση

το Παράρτηµα

Επίσηµη Εφηµερίδα

 L

 σελ.30.

«Οδηγία  σηµαίνει την Οδηγία

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της  Ιουνίου 2001 σχετικά µε την

Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών. Επιπτώσεων

Ορισµένων Σχεδίων και

«οργανισµός δηµόσιου δικαίου»  την έννοια που

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο  περί της

 Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και

Υπηρεσίες) στους Τοµείς του Ύδατος, της

Ενέργειας, των Μεταφορών και των

Τηλεπικοινωνιών  του 2003 και

«Περιβαλλοντική Αρχή» σηµαίνει την Υπηρεσία

Περιβάλλοντος του Υπουργείου  Φυσικών

Πόρων και

«περιβαλλοντική νοµοθεσία» σηµαίνει το σύνολο

της εκάστοτε σε ισχύ στη ∆ηµοκρατία πρωτογενούς

και δευτερογενούς νοµοθεσίας που ρυθµίζει
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«σχέδια και/ ή προγράµµατα» σηµαίνει τα σχέδια

και/ ή τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που συγχρηµατοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις

τους, τα οποία U

(α) εκπονούνται και/ ή εγκρίνονται από αρµόδια

αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό

επίπεδο ή που εκπονούνται αττό αρµόδια

αρχή, προκειµένου να εγκριθούν µέσω

νοµοθετικής  και

(β) απαιτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις

οποιασδήποτε νοµοθεσίας,

περιλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας  ή οποιασδήποτε κοινοτικής

νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένης της κοινοτικής

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

Σκοπός του παρόντος 3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η επίτευξη

Νόµου. ψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και

η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων

στην προετοιµασία  έγκριση σχεδίων και/ ή

προγραµµάτων για την προώθηση της αειφόρου

ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την εκτίµηση των

επιπτώσεων στο περιβάλλον για ορισµένα σχέδια

 ή προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πεδίο εφαρµογής.  Εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 13, 14,

15, 18,  20 και 22(2) για σχέδια και/ ή

προγράµµατα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3)
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και (4)  τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου

(3), πραγµατοποιείται εκτίµηση επιπτώσεων στο

περιβάλλον για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραµµα A

(α) το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την

κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη

λατόµηση και την εξόρυξη ορυκτών, την

ενέργεια, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τη

διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση

υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον

τουρισµό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και

καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες

έργων, σύµφωνα µε τον περί της Εκτίµησης

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από

Ορισµένα Έργα Νόµο του  ή

(β) για το οποίο, λόγω των συνεπειών που

ενδέχεται να έχει σε περιοχή που εµπίπτει σε

ειδική ζώνη διατήρησης ή σε ειδική ζώνη

προστασίας, απαιτείται εκτίµηση

στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 16

του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της

Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµου του

και το άρθρο 7(5) του περί Προστασίας και

∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων

Νόµου του 2003.

(3) (α) Τα σχέδια και/ ή προγράµµατα που

αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία καθορίζουν

τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο, και

οι ήσσονες τροποποιήσεις τους υποβάλλονται σε
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εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον µόνο σε

περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει

 ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον.

(β) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή

συµπεράνει προκαταρκτικά ότι  και/ ή

πρόγραµµα δεν απαιτείται να υποβληθεί σε

εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητά τις

απόψεις της Επιτροπής και τις λαµβάνει δεόντως

υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη τελικής

απόφασης.

(γ) Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε

της που δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο  κυκλοφορίας

ηµερήσιες εφηµερίδες της ∆ηµοκρατίας και στο

 δηµοσιοποιεί την  της και το ότι

αυτή είναι καταχωρισµένη στο αρχείο που τηρείται

σύµφωνα µε το άρθρο 23.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει αν τα

σχέδια  ή προγράµµατα, εξαιρουµένων αυτών

που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία

καθορίζουν το πλαίσιο  µελλοντικές άδειες

έργων, σύµφωνα µε τον περί της Εκτίµησης των

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα

Νόµο του  ενδέχεται να έχουν σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο

5.

(5) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται για σχέδια

και/ ή προγράµµατα τα οποία A
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(α) εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής

άµυνας ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση σχεδίων και/ή

προγραµµάτων που εξυπηρετούν

αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή επιµέρους

συστατικών τους που ενδέχεται να έχουν

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

λόγω, εκ πρώτης όψεως, αναµενόµενου

επηρεασµού φυσικών περιοχών, τοπίων

ιδιαίτερης σηµασίας και προστατευόµενων

ειδών πανίδας  χλωρίδας ή συνεπάγονται

σηµαντική δηµιουργία και διαχείριση

αποβλήτων οποιασδήποτε µορφής ή

ενέργειας ή διαχείριση φυσικών πόρων, οι

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Άµυνας

 συνεργάζονται µε την Περιβαλλοντική

Αρχή για την εξέταση τυχόν εναλλακτικών

λύσεων ή διευθετήσεων ή µέτρων που

 να υιοθετηθούν, ώστε να

µετριαστούν ή να εξαλειφθούν σοβαρές

επιπτώσεις.

(β) είναι δηµοσιονοµικά και αφορούν τον

προϋπολογισµό

(γ) συγχρηµατοδοτούνται, κατά τις αντίστοιχες

τρέχουσες περιόδους προγραµµατισµού,

σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

1257/1999.
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Παράρτηµα II.

(6) Στην περίπτωση που για την εφαρµογή του

παρόντος Νόµου απαιτείται να καθοριστεί εκ των

προτέρων κατά πόσο ένα σχέδιο  ή πρόγραµµα

αναµένεται να  σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον ή κατά πόσο το µέγεθος µιας

επίπτωσης προβλέπεται να είναι σηµαντικό,

λαµβάνονται υπόψη η εµβέλεια και/ ή το επίπεδο

του σχεδίου και/ ή προγράµµατος, η φύση, η

µορφή, η αλληλεξάρτηση, η διάρκεια  η

συχνότητα των επιπτώσεων, τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά µιας περιοχής και/ ή του

πληθυσµού που ενδέχεται να επηρεαστεί, σε

συνάρτηση µε το βαθµό στον οποίο πληρούνται τα

κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα II, τα

οποία δεν είναι εξαντλητικά.

Απόφαση

Περιβαλλοντικής

Αρχής για

συµπερίληψη σχεδίου

και/ ή προγράµµατος

στο πεδίο εφαρµογής

του παρόντος Νόµου.

5.U(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει, εντός

περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) µέρες

από την εξασφάλιση  των αναγκαίων

στοιχείων, αν σχέδια και/ή προγράµµατα που

αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 4

ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον U

(α) εξετάζοντας χωριστά κάθε περίπτωση,

καθορίζοντας συγκεκριµένους

σχεδίων και/ ή προγραµµάτων ή .

(γ) συνδυάζοντας  προσεγγίσεις που

αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).
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(2) Κατά τη λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του εδαφίου (1), η Περιβαλλοντική Αρχή

 υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα

Παράρτηµα II. κριτήρια, που εκτίθενται στο Παράρτηµα II,

προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια και/ ή

προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον εµπίπτουν στο πεδίο

εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

(3) Κατά την εξέταση κάθε περίπτωσης και κατά

τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και/

ή προγραµµάτων, σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και

 διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που

αναφέρονται στο άρθρο 14(1).

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξασφαλίζει ότι τα

 της, σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και

(2), συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για µη

απαίτηση διενέργειας εκτίµησης  στο

περιβάλλον,  µε τα άρθρα 4(3), 6, 13, 14,

15,  19,  και 22(2), είναι διαθέσιµα για το κοινό

 της  τους στο αρχείο που

προβλέπεται στο άρθρο 23. Η Περιβαλλοντική

Αρχή, µε  της που δηµοσιεύει στην

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε

ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της

∆ηµοκρατίας και στο  δηµοσιοποιεί τα

 της και το ότι αυτά είναι

καταχωρισµένα στο αρχείο που τηρείται σύµφωνα

µε το άρθρο 23.
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Υποχρέωση εκτίµησης 6.U(1) Η εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, που

 στο

περιβάλλον.

αναφέρεται στα άρθρα 4  5, πραγµατοποιείται

κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου

προγράµµατος και  από την  του

υποβάλλεται σχετική µελέτη από την αρµόδια αρχή

στην Περιβαλλοντική Αρχή.

 του 1972

 του 1982

 του 1990

 του 1991

91(1) του 1992

55(1) του 1993

72(!)του 1998'

 του 1999

 του 1999

241(1) του 2002.

(2) Για σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται µε

βάση τους περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

Νόµους του 1972 έως 2002 η εκτίµηση των

επιπτώσεων στο περιβάλλον, που αναφέρεται στα

άρθρα 4 και 5, και η τελική γνωµάτευση, µε βάση το

άρθρο 17 του παρόντος Νόµου, διενεργούνται κατά

την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης πριν από τη

δηµοσίευση του, µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου

18 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων

του 1972 έως 2002, σε  αφορά τοπικό σχέδιο ή

σχέδιο περιοχής, και πριν από τη  του,

µε βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων

νόµων, σε  αφορά ∆ήλωση Πολιτικής.

(3) Αναφορικά µε την εκπόνηση ή την

τροποποίηση σχεδίου ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια

της περιόδου διαβούλευσης µε τις αρχές και το

κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος

Νόµου, και µέχρι τη δηµοσίευση του σχεδίου

ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου

18 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων

του  έως 2002 ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α

των ίδιων νόµων, η περιοχή η οποία εµπίπτει σε

σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται ή σε τµήµα

σχεδίου ανάπτυξης που τροποποιείται ορίζεται ως

Λευκή Ζώνη, σύµφωνα µε το άρθρο 35 των περί
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Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων του  έως

 και η κατάσταση παραµένει ως έχει κατά την

έναρξη των διαβουλεύσεων µέχρι τη δηµοσίευση

του σχεδίου ανάπτυξης.

(4) Η περίοδος από την έναρξη της διαβούλευσης

µε τις αρχές και το κοινό, µε βάση το άρθρο 14 του

παρόντος Νόµου, µέχρι τη δηµοσίευση σχεδίου

ανάπτυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο" (2) του άρθρου

18  περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων

του 1972 έως 2002, σε  αφορά τοπικό σχέδιο ή

σχέδιο περιοχής, ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α

των ίδιων νόµων, σε ό,τι αφορά  Πολιτικής, .

 αφού ληφθεί η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής

Αρχής, µε βάση το άρθρο  δεν υπερβαίνει

συνολικά τους τέσσερις µήνες. Κατά τον

υπολογισµό των τεσσάρων µηνών που

αναφέρονται πιο πάνω δε λαµβάνονται υπόψη οι

χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Περιβαλλοντική

Αρχή αναµένει πρόσθετα στοιχεία, σύµφωνα µε το

εδάφιο (3) του άρθρου 17, ή διενεργείται δηµόσια

ακρόαση, σύµφωνα µε το άρθρο

(5) Σε περίπτωση που σχέδια

προγράµµατα αποτελούν µέρος ιεραρχίας σχεδίων

και/ή προγραµµάτων, η Περιβαλλοντική Αρχή,

προκειµένου να αποφύγει την επανάληψη

εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαµβάνει

υπόψη το γεγονός ότι η εκτίµηση γίνεται, σύµφωνα

µε τον παρόντα Νόµο, σε διάφορα επίπεδα της

ιεραρχίας και εφαρµόζει  διατάξεις του άρθρου

15(1)(β) και (γ).
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(6) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) εφαρµόζεται

 σχέδια και/ή προγράµµατα των οποίων U

(α) η πρώτη επίσηµη προπαρασκευαστική

πράξη αρχίζει µετά την  Ιουλίου

(β) η πρώτη επίσηµη προπαρασκευαστική

πράξη άρχισε πριν από την  Ιουλίου

2004 και υποβάλλονται προς έγκριση ή

εγκρίνονται µετά την πάροδο

περισσοτέρων των 24 µηνών από την

Ιουλίου 2004:

Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) δεν

εφαρµόζεταιU

(α) για συστατικό σχεδίου και/ή

προγράµµατος που ίσχυε πριν από την

 Ιουλίου 2004 και δεν διαφοροποιείται

ή

(β) για συστατικό σχεδίου και/ή

προγράµµατος σε σχέση µε το οποίο

διενεργήθηκε προγενέστερα εκτίµηση

επιπτώσεων στο περιβάλλον, µε βάση τον

παρόντα Νόµο, και το οποίο συστατικό δε

µεταβάλλεται µε το µεταγενέστερα

τροποποιούµενο σχέδιο και/ή πρόγραµµα.
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(7) Η Περιβαλλοντική Αρχή, µετά από εξέταση

κάθε µεµονωµένης περίπτωσης, δύναται να

αποφασίσει ότι δεν απαιτείται εκτίµηση

στο περιβάλλον στις περιπτώσεις που αναφέρονται

στο εδάφιο (6)(β), όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Η

Περιβαλλοντική Αρχή, µε γνωστοποίηση που

δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας

ηµερήσιες εφηµερίδες της ∆ηµοκρατίας  µέσω

του διαδικτύου δηµοσιοποιεί την  της και

ότι αυτή είναι καταχωρισµένη στο Αρχείο που

τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23.

(8) Η Περιβαλλοντική Αρχή γνωστοποιεί στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για τους

τύπους σχεδίων και/ή προγραµµάτων τα οποία,

σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, πρόκειται να

υποβληθούν σε εκτίµηση επιπτώσεων στο

περιβάλλον, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.

7.U(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου,

ιδρύεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράµµατα, η

οποία στο εξής  αναφέρεται ως «Επιτροπή» και η

οποία αποτελείται από εννέα µέλη, ως

(α) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του, ο οποίος

ενεργεί ως πρόεδρος της ΕπιτροπήςU

Ίδρυση Επιτροπής και

αρµοδιότητες.
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(β) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή

(γ) το γενικό διευθυντή του Γραφείου

Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπο

(δ) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου

Συγκοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπο

(ε) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου

Εσωτερικών ή

(στ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από το

Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο

ΚύπρουU

(ζ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την

Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και

Οικολογικών Οργανώσεων

(η) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη

σύγκλητο του Πανεπιστηµίου  και

(θ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη

σύγκλητο του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου

Κύπρου.

(2) Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι U

(α) να µελετά το περιεχόµενο κάθε µελέτης και να

συµβουλεύει την Περιβαλλοντική Αρχή

αναφορικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
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σχεδίων και/ή προγραµµάτων και

(β) να συµβουλεύει την Περιβαλλοντική Αρχή, ως

προνοείται στον παρόντα Νόµο ή ύστερα από

αίτηµα της τελευταίας ή αυτεπάγγελτα,

αναφορικά µε οποιοδήποτε  το οποίο

εµπίπτει στις αρµοδιότητες της, σύµφωνα µε

τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

(3) Μέλος της Επιτροπής το οποίο ως εκ της

 του είχε ουσιαστική συµµετοχή στην

ετοιµασία οποιουδήποτε σχεδίου και/ή

προγράµµατος το οποίο εξετάζεται από την

Επιτροπή δε συµµετέχει σε αυτή και αντικαθίσταται

για το συγκεκριµένο σχέδιο και/ή πρόγραµµα από

άλλο πρόσωπο.

Εξουσίες και

υποχρεώσεις

Επιτροπής.

8.U(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία, µέσω του

προέδρου της, να καλέσει σε οποιαδήποτε

συνεδρία, για να τη συµβουλεύσει, οποιοδήποτε

λειτουργό δηµόσιας επιχείρησης, κρατικής

υπηρεσίας, οργανισµού δηµόσιου δικαίου ή αρχής

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε

πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευµένες

γνώσεις σε συγκεκριµένο  δυνατόν να κριθούν

χρήσιµες ή αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των

αρµοδιοτήτων της.

(2) Η Επιτροπή µπορεί να ορίζει ειδική τεχνική

επιτροπή, για να µελετά εξειδικευµένα

περιβαλλοντικά  που εγείρονται κατά την

εξέταση οποιασδήποτε µελέτης, να καθορίζει τους

όρους εντολής της και να λαµβάνει υπόψη τα
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σχετικά πορίσµατα που ετοιµάζει.

(3) Η ειδική τεχνική επιτροπή προεδρεύεται από

το φορέα που είναι κατά νόµο υπεύθυνος για το

εξειδικευµένο  το οποίο µελετάται ή, ελλείψει

αυτού, από πρόσωπο που ορίζεται από την

Επιτροπή.

Λειτουργία

Επιτροπής.

9.U(1) Ο πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις

εργασίες της, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε

συνεδρίασης  µεριµνά, ώστε αυτή, µαζί µε

γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε µέλος

τουλάχιστον επτά ηµερολογιακές µέρες πριν από τη

συνεδρίαση.

(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν

παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος της

Επιτροπής και τέσσερα τουλάχιστο µέλη. Τα µέλη

της Επιτροπής έχουν δικαίωµα να υποβάλουν

γραπτώς  απόψεις τους.

(3) Οποιοδήποτε  το οποίο αφορά την

εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής δύναται να

ρυθµιστεί µε σχετική  της.

Γραµµατέας

Επιτροπής.

10. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό ή

λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος ως γραµµατείς της Επιτροπής και

οποιοσδήποτε εξ αυτών παρευρίσκεται σε κάθε

 της και µεριµνά  την τήρηση

συνοπτικών πρακτικών.
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 Κάθε αρµόδια αρχή που προτίθεται να

ετοιµάσει σχέδιο και/ή πρόγραµµα το οποίο

εµπίπτει στο όρθρο 4 οφείλει να ετοιµάσει µελέτη.

Σε περίπτωση αµφιβολίας, η αρµόδια αρχή οφείλει

να ζητήσει από την Περιβαλλοντική Αρχή, στα

αρχικά στάδια της ετοιµασίας του σχεδίου και/ή

προγράµµατος, να γνωµοδοτήσει αν απαιτείται η

ετοιµασία µελέτης.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει,

λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήµατος

 αν το σχέδιο και/ή πρόγραµµα ενδέχεται να

επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και

αποφασίζει αν απαιτείται η εκπόνηση µελέτης. Η

Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει την άποψη

της Επιτροπής σχετικά µε το

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να

ζητήσει την άποψη της Επιτροπής, στην περίπτωση

που, από προκαταρκτική εξέταση ενός σχεδίου

και/ή προγράµµατος, διαµορφώνει την άποψη ότι

αυτό δε  απαιτηθεί να υποβληθεί σε εκτίµηση

επιπτώσεων στο περιβάλλον και η Περιβαλλοντική

Αρχή λαµβάνει υπόψη, κατά τη λήψη της τελικής

της απόφασης, τις απόψειςA των µελών της

Επιτροπής.

(4) Αρµόδια αρχή που διαφωνεί µε απόφαση

της Περιβαλλοντικής Αρχής για την ετοιµασία

µελέτης δύναται να ζητήσει συζήτηση του

στην Επιτροπή, η δε Περιβαλλοντική Αρχή

υποχρεούται να  το  στην Επιτροπή και να

λάβει υπόψη τις  των µελών της.

Γνωµάτευση  το αν

απαιτείται ή όχι

µελέτη.

Παράρτηµα !!.
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(5) Στην περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή

αποφασίσει ότι δεν είναι αναγκαία η ετοιµασία

µελέτης, δηµοσιεύει την απόφαση της µε

 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας

ηµερήσιες εφηµερίδες της ∆ηµοκρατίας  µέσω

 διαδικτύου και ότι η απόφαση αυτή είναι

 στο αρχείο που τηρείται σύµφωνα

µε το άρθρο 23.

(6) Η Περιβαλλοντική Αρχή  στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση που λαµβάνει,

µε βάση το εδάφιο (2), πριν από την έγκριση και/ή

υλοποίηση σχεδίου και/ή προγράµµατος από την

αρµόδια αρχή.

12.U(1) Κάθε αρµόδια αρχή που προτίθεται να

υποβάλει µελέτη δύναται να ζητήσει εγγράφως

γνωµοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής

αναφορικά µε τον τύπο ή τη µορφή της µελέτης και

τις πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν σε

αυτή.

(2) Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται µε βάση το

εδάφιο (1) συνοδεύεται από U

(α) περιγραφή της φύσης του σχεδίου και/ή

• προγράµµατος, καθώς  του σκοπού για

τον οποίο  χρησιµοποιηθεί το σχέδιο και/ή

Γνωµοδότηση για

περιεχόµενο µελέτης.
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(β)  σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται

η ακίνητη ιδιοκτησία ή η περιοχή η οποία

επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου

και/ή προγράµµατος, αν αυτό είναι σχετικό

και εφικτό, και

(γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται

χρήσιµες ή αναγκαίες αναφορικά µε τις

επιπτώσεις που το σχέδιο και/ή πρόγραµµα

ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(3) Μετά την παραλαβή του αιτήµατος που

αναφέρεται στο εδάφιο  η Περιβαλλοντική Αρχή

δύναται να ζητήσει από την αρµόδια αρχή

οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνει

 και γνωµοδότηση παρέχεται, µόνο όταν

παραχωρηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Ενηµέρωση για

υποβολή µελέτης

και παραστάσεις.

13. Κάθε αρµόδια αρχή που υποβάλλει µελέτη

οφείλει, ταυτόχρονα µε την υποβολή του

προκαταρκτικού σχεδίου και/ή προγράµµατος και

της µελέτης που εκπονείται, σύµφωνα µε το άρθρο

15, να  τα ανωτέρω έγγραφα στη διάθεση TOJV

αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 14(1) και να

δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας

ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία  µέσω του

 γνωστοποίηση µε την οποία να

ανακοινώνεται A

(α) η ηµεροµηνία υποβολής της µελέτης και το

όνοµα της αρµόδιας αρχής που την
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(β) η φύση του προτεινόµενου σχεδίου και/ή

προγράµµατος και η περιοχή την οποία

(γ) ότι η µελέτη µπορεί να τύχει επιθεώρησης

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα

γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής και της

αρµόδιας αρχής"

(δ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να

υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή

ή παραστάσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο

της µελέτης ή  επιπτώσεις που ενδέχεται να

επιφέρει στο περιβάλλον η έγκριση του

σχεδίου και/ή προγράµµατος εντός 35

ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της

γνωστοποίησης.

14.U(1) Η αρµόδια αρχή διαβουλεύεται µε κάθε

δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,

κρατική υπηρεσία ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου

που, µε βάση ειδικές περιβαλλοντικές αρµοδιότητες

που του ανατίθενται διά νόµου, ενδέχεται να

ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις του σχεδίου και/ή

προγράµµατος στο περιβάλλον.

∆ιαβουλεύσεις.
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(2)  κοινό µε το οποίο η αρµόδια αρχή

διαβουλεύεται συµπεριλαµβάνει το κοινό που

επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του

οποίου διακυβεύονται συµφέροντα από τη

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα

σχέδιο και/ή πρόγραµµα και περιλαµβάνει µη

κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που

προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιεχόµενο

µελέτης.

 Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση

επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το

άρθρο 4(1), η αρµόδια αρχή ή πρόσωπο δεόντως

εξουσιοδοτηµένο από αυτή προς τούτο εκπονεί

µελέτη, στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται

αξιολογούνται πληροφορίες σχετικές µε το σχέδιο

και/ή πρόγραµµα και ειδικότεραU

Παράρτηµα Ι.

(α) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι σε τέτοια έκταση και βαθµό

λεπτοµέρειας, ώστε να καθιστούν λογικά

δυνατή την εκτίµηση των επιπτώσεων στο

περιβάλλον για το σχέδιο και/ή πρόγραµµα,

καθώς και λεπτοµερής αναφορά σε λογικές

εναλλακτικές λύσεις, λαµβάνοντας υπόψη

τους στόχους και το γεωγραφικό πεδίο

εφαρµογής του σχεδίου και/ή

(β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία

τα οποία η Περιβαλλοντική Αρχή εύλογα

δύναται να απαιτήσει όπως περιληφθούν στη

µελέτη, λαµβάνοντας υπόψηU
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(i)  υφιστάµενες γνώσεις και

µεθόδους εκτίµησης,

(Π) το περιεχόµενο και το επίπεδο

λεπτοµερειών στο σχέδιο και/ή

πρόγραµµα,

(iii) τη διαδικασία λήψης απόφασης, και

 το βαθµό στον οποίο ορισµένα

 αξιολογούνται καλύτερα σε

διαφορετικά επίπεδα της

διαδικασίας λήψης απόφασης,

ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη

εκτίµησης επιπτώσεων στο

(γ) κάθε σχετική και διαθέσιµη πληροφορία που

περιέχεται στο Παράρτηµα 1 αναφορικά µε τις

επιπτώσεις του σχεδίου και/ή προγράµµατος

στο περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να

προήλθαν από άλλο στάδιο της διαδικασίας ή

από άλλες διαδικασίες που προνοούνται από

 διατάξεις άλλης περιβαλλοντικής

 και

(δ) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη

 πληροφοριών που αναφέρονται

ανωτέρω, η οποία να είναι κατανοητή από

πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις

επί των τεχνικών  που εξετάζονται

στη µελέτη.

Παράρτηµα Ι.



673

(2) Κατά τη Λήψη αποφάσεων σχετικά µε την

έκταση και το επίπεδο λεπτοµερειών των

πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στη

µελέτη, η Περιβαλλοντική Αρχή διεξάγει

διαβουλεύσεις µε τις αρχές που αναφέρονται στο

άρθρο 14(1).

∆ιάθεση

πληροφοριών για

εκπόνηση µελέτης.

 του 2004.

16.U(1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί της

Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Είναι

 µε το Περιβάλλον Νόµου του 2004, κάθε

δηµόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,

κρατική υπηρεσία ή οργανισµός δηµόσιου δικαίου

που κατέχει πληροφορίες οι οποίες  µπορούσαν

εύλογα να  ως σχετικές ή αναγκαίες για

σκοπούς ετοιµασίας ή αξιολόγησης µελέτης οφείλει

να τις παραχωρήσει στην αρµόδια αρχή, εφόσον

αυτές οι πληροφορίες ζητηθούν από αυτή, εκτός αν

 εµπιστευτικής φύσης δυνάµει

οποιασδήποτε νοµοθεσίας.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να

ενηµερώνει εγγράφως οποιαδήποτε δηµόσια

επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική

υπηρεσία ή οργανισµό δηµοσίου δικαίου αναφορικά

µε τη χρησιµότητα πληροφοριών που τυχόν

βρίσκονται στην κατοχή του, για σκοπούς

εκπόνησης ή αξιολόγησης µελέτης.

(3) Σε περίπτωση που δηµόσια επιχείρηση,

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή

οργανισµός δηµοσίου δικαίου δεν παρέχει στην

αρµόδια αρχή τις πληροφορίες που ζητούνται

σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ενηµερώνει εγγράφως
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την αρµόδια αρχή για τους λόγους που αυτές δεν

παρέχονται.

∆ιαδικασία εξέτασης

µελέτης.

 Όταν η Περιβαλλοντική Αρχή παραλάβει

µελέτη, αποστέλλει  της στα µέλη της

Επιτροπής, εντός δεκαπέντε ηµερών από την

παραλαβή της.

(2) ΣΤΟ χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ

της αποστολής της µελέτης στα µέλη της Επιτροπής

 της σύγκλησης της συνεδρίας για  της, η

Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει κατά πόσο οι

πληροφορίες που περιέχονται στη µελέτη είναι

επαρκείς.

(3) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή

κρίνει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο

εδάφιο (2) δεν είναι επαρκείς, µπορεί να ζητήσει

από την αρµόδια αρχή όπως παράσχει, µέσα σε

εύλογη προθεσµία, που ορίζει η Περιβαλλοντική

Αρχή και η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τις

εξήντα µέρες, οποιεσδήποτε πρόσθετες

πληροφορίες αναφορικά µε το σχέδιο και/ή

πρόγραµµα που εκπονείται ή τις επιπτώσεις που

αυτό ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον. Σε

περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν

παρασχεθούν µέσα στην καθορισµένη προθεσµία,

η Περιβαλλοντική Αρχή ενηµερώνει σχετικά την

Επιτροπή.

(4)  περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή

διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται

ενώπιον της αναφορικά µε το σχέδιο και/ή



675

πρόγραµµα είναι επαρκείς, συγκαλείται συνεδρία

της Επιτροπής για την αξιολόγηση της µελέτης.

(5) Αφού ληφθούν υπόψη οι  ή

παραστάσεις οποιωνδήποτε προσώπων οι οποίες

τυχόν έχουν υποβληθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή

σύµφωνα µε το άρθρο 13(δ) ή πληροφορίες και

απόψεις που υποβλήθηκαν σε διαδικασία δηµόσιας

ακρόασης που τυχόν συγκλήθηκε  µε το

άρθρο 18 ή οι απόψεις ή παραστάσεις κράτους

µέλους που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο

19, τα µέλη της Επιτροπής διαµορφώνουν

αιτιολογηµένες  και εισηγήσεις τους

αναφορικά µε την αξιολόγηση και τις επιπτώσεις

που η έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος

ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(6) Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού λάβει υπόψη

τις  και εισηγήσεις των µελών της Επιτροπής,

ετοιµάζει σχετική γνωµάτευση, την οποία διαβιβάζει

στην αρµόδια αρχή και η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο µέρος του σχεδίου και/ή

προγράµµατος.

(7) Στη γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής,

που αναφέρεται στο εδάφιο (6), δύνανται να

περιληφθούν

(α) η ενσωµάτωση συγκεκριµένων

περιβαλλοντικών παραµέτρων στο σχέδιο

και/ή πρόγραµµαU

(β) συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις στο σχέδιο
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και/ή πρόγραµµα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται

η προστασία . του περιβάλλοντος και η

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρωνA

και/ή

(γ) καθορισµός του τρόπου ελέγχου και

παρακολούθησης των τυχόν επιπτώσεων στο

περιβάλλον  το σχέδιο και/ή πρόγραµµα

και ειδικότεραA

 οι τοµείς οι οποίοι ενδείκνυται να

παρακολουθούνται,

(Π) οι τρόποι παρακολούθησης, και

(iii) η περιοδικότητα συλλογής

στοιχείων.

(8) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να

καθορίσει στη γνωµάτευση της κατά πόσο

ως ουσιώδη οποιοδήποτε όρο ή µέτρο που

καθορίζει µε βάση το εδάφιο  (β) και/ή (γ).

(9) Σε περίπτωση που  αρχές οποιουδήποτε

άλλου κράτους µέλους έλαβαν µέρος στη διαδικασία

εξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 19, η

Περιβαλλοντική Αρχή µεριµνά ώστε να αποσταλεί

στις αρχές αυτές η  της.
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(10) Η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής

καταχωρίζεται στο Αρχείο, που προβλέπεται στο

άρθρο 23. Η Περιβαλλοντική Αρχή, µε

 που δηµοσιεύει στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε δυο ευρείας

κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες της

∆ηµοκρατίας και µέσω του διαδικτύου, δηµοσιοποιεί

ότι η εν λόγω γνωµάτευση είναι  στο

Αρχείο, που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23.

∆ηµόσια ακρόαση. 18.U(1) Μετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της

Περιβαλλοντικής Αρχής, που υποβάλλεται κατόπιν

διαβούλευσης µε την  αρχή και την

Επιτροπή, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να

αποφασίσει για τη διενέργεια δηµόσιας ακρόασης

για µελέτη που υποβάλλεται στις περιπτώσεις

σηµαντικών σχεδίων και/ ή προγραµµάτων, προτού

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της µελέτης από την

Επιτροπή,  µε το άρθρο 17(5).

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της

διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόµενο

κοινό και άλλα  σχετικά µε τις δηµόσιες

ακροάσεις καθορίζονται µε Κανονισµούς, που

εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το

άρθρο 26.

∆ιασυνοριακές  Σε περίπτωση κατά την οποίαU
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(α) η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει ότι η έγκριση

σχεδίου και/ή προγράµµατος στην

επικράτεια της ∆ηµοκρατίας δυνατό να

επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον άλλου κράτους µέλους ή

(β) σε περίπτωση που το εν λόγω άλλο κράτος

µέλος του οποίου το περιβάλλον δυνατό να

υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από την

έγκριση του εν λόγω σχεδίου και/ή

προγράµµατος, ζητά να πληροφορηθεί για

το εν λόγω σχέδιο και/ή πρόγραµµα,

η Περιβαλλοντική Αρχή αποστέλλει στο εν λόγω

κράτος µέλος, το συντοµότερο δυνατό και όχι

αργότερα από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του

κοινού στη ∆ηµοκρατία σχετικά µε το σχέδιο και/ ή

πρόγραµµα  οπωσδήποτε πριν από την έγκριση

του, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο

(1)

(α) αντίγραφο του προκαταρκτικού σχεδίου και/ή

(β) αντίγραφο της µελέτης, η οποία υποβλήθηκε

αναφορικά µε το σχέδιο και/ ή πρόγραµµα'

και
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(γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τη

διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων στο

περιβάλλον, η οποία προβλέπεται στον

παρόντα Νόµο.

(3) Σε περίπτωση που εφαρµόζονται οι διατάξεις

του παρόντος άρθρου, η Περιβαλλοντική Αρχή

παρέχει στο κράτος µέλος εύλογη προθεσµία  να

γνωστοποιήσει σε αυτή κατά πόσο επιθυµεί να

προβεί σε διαβουλεύσεις, πριν από την έγκριση του

σχεδίου και/ ή προγράµµατος ή την ολοκλήρωση

της διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων στο

περιβάλλον, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.

(4) Σε περίπτωση που το κράτος µέλος στο

οποίο αποστάλθηκαν πληροφορίες,  µε τα

εδάφια (1) και (2), γνωστοποιήσει την επιθυµία του

να προβεί σε διαβουλεύσεις για το σχέδιο και/ ή

πρόγραµµα, η Περιβαλλοντική Αρχή  το εν λόγω

κράτος µέλος προβαίνουν σε διαβουλεύσεις

αναφορικά µεA

(α) τις ενδεχόµενες διασυνοριακές επιπτώσεις

στο περιβάλλον από την έγκριση του

σχεδίου και/ ή προγράµµατος· και

(β) µέτρα για τον περιορισµό ή την εξάλειψη

των εν λόγιο διασυνοριακών επιπτώσεων

στο περιβάλλον.

(5) Όταν η Περιβαλλοντική Αρχή ενεργεί µε βάση

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µεριµνά ώστεA
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(α) οι πληροφορίες  τα στοιχεία που

αποστέλλει να διατεθούν, µέσα σε εύλογο

χρονικό διάστηµα, τόσο στις αρχές του άλλου

κράτους µέλους  οποίες είναι αρµόδιες για

 περιβάλλοντος όσο και στο κοινό του

άλλου κράτους µέλους του οποίου το

περιβάλλον είναι δυνατό να υποστεί

σηµαντικές επιπτώσεις από την έγκριση του

σχεδίου και/ ή  και

(β) οι αρχές και το κοινό του άλλου κράτους

µέλους να έχουν τη δυνατότητα,  από την

έγκριση του σχεδίου και/ή προγράµµατος, να

υποβάλουν, µέσα σε εύλογο χρόνο, τη γνώµη

τους αναφορικά µε τις πληροφορίες και τα

στοιχεία που τους έχουν παρασχεθεί.

(6) Κατά τη  διαβουλεύσεων µε τις

αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους µέλους

αναφορικά µε τις ενδεχόµενες σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον του από την έγκριση

του σχεδίου και/ή προγράµµατος και για τα µέτρα

µείωσης ή εξάλειψης των εν λόγω επιπτώσεων, η

Περιβαλλοντική Αρχή συµφωνεί µε τις αρχές αυτές

 µια εύλογη χρονική διάρκεια των

διαβουλεύσεων.
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(7) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας,

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι χρονικές

προθεσµίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο

προσαρµόζονται ανάλογα, έτσι ώστε να συνάδουν

µε τις διαβουλεύσεις ή τα αποτελέσµατα των

διαβουλεύσεων που διενεργούνται µε βάση το

εδάφιο (6).

2Ο.U(1) Πριν από τη λήψη απόφασης αναφορικά µε

σχέδιο και/ή πρόγραµµα, η αρµόδια αρχή λαµβάνει

υπόψη τη µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε το

άρθρο  τις γνώµες που εκφράζονται σύµφωνα

µε τα άρθρα 13 και 14, τη γνωµάτευση της

Περιβαλλοντικής Αρχής που ετοιµάζεται σύµφωνα

µε το άρθρο 17(6), τα αποτελέσµατα δηµόσιας

ακρόασης που τυχόν διενεργείται σύµφωνα µε το

άρθρο 18  τα αποτελέσµατα των τυχόν

διαβουλεύσεων µε άλλα κράτη µέλη, που

διεξήχθησαν σύµφωνα µε το άρθρο

(2) Κατά τη λήψη απόφασης για σχέδιο και/ή

πρόγραµµα, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη,

συνεκτιµά και αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα και

σηµασία στους παράγοντες της προστασίας του

περιβάλλοντος και της οικονοµικής ανάπτυξης, στα

πλαίσια της εξυπηρέτησης του δηµόσιου

συµφέροντος.

Λήψη αποφάσεων.
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21.U(1) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαφωνεί

µε τη συµπερίληψη ή υιοθέτηση κάποιου από τους

ουσιώδεις όρους ή µέτρα που καθορίζει η

Περιβαλλοντική Αρχή µε τη  της,

σύµφωνα µε το άρθρο 17(8), ενηµερώνει σχετικά

την Περιβαλλοντική Αρχή και η αρµόδια αρχή

παραπέµπει το  στο Υπουργικό Συµβούλιο για

απόφαση.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού

Συµβουλίου είναι οριστική και δεσµευτική για τα

µέρη της διαφοράς.

Ενηµέρωση. 22.U(1) Εφόσον, µετά την ετοιµασία της

γνωµάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής,

σύµφωνα µε το άρθρο 17(6), η αρµόδια αρχή λάβει

απόφαση για την έγκριση σχεδίου και/ή

προγράµµατος, η. αρµόδια αρχή ενηµερώνει την

Περιβαλλοντική Αρχή σχετικά µεU

(α) το περιεχόµενο της απόφασης και τους όρους

που ενδεχοµένως τη

(β) το σχέδιο και/ή πρόγραµµα όπως αυτό

εγκρίθηκε και περιγραφή του τρόπου

ενσωµάτωσης των όρων ή µέτρων που

τέθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή µέσω

της

(γ) τους λόγους και τις εκτιµήσεις στα οποία

βασίστηκε η απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη

και τις άλλες λογικές εναλλακτικές

δυνατότητες που εξετάστηκαν.
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(2) Αφού Λάβει τις πληροφορίες που

καθορίζονται στο εδάφιο (1), η Περιβαλλοντική

Αρχή ενηµερώνει τις αρχές που αναφέρονται στο

άρθρο 14(1), το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το

οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε το

άρθρο 19, δηµοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης µε

 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας

ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και µέσω του

διαδικτύου, γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες

πληροφορίες είναι καταχωρισµένες στο Αρχείο που

τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 23 και γνωστοποιεί

τον τόπο και το χρόνο που µπορούν να πάρουν τις

πληροφορίες αυτέςU

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράµµατος,

όπως αυτό

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά µεU

 τον τρόπο µε τον οποίο

ενσωµατώθηκαν οι περιβαλλοντικές

παράµετροι στο σχέδιο και/ή

πρόγραµµα,

 τον τρόπο µε τον οποίο έχει ληφθεί

υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο  η

µελέτη που εκπονήθηκε

µε το άρθρο 15 και η γνωµάτευση

της Περιβαλλοντικής Αρχής

ετοιµάζεται σύµφωνα µε το άρθρο

17(6),

 τυχόν γνώµες που έχουν εκφρασθεί

σύµφωνα µε τα άρθρα  και 14,
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(iv) τα αποτελέσµατα

που έχουν διενεργηθεί σύµφωνα µε

το όρθρο 19, και

(ν) τους λόγους  τους οποίους

επιλέχθηκε το σχέδιο και/ή

πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε,

λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες

λογικές εναλλακτικές δυνατότητες

που

(γ) περιγραφή των κυριότερων αρνητικών

επιπτώσεων που  προκύψουν λόγω του

σχεδίου και/ή  και

(δ) περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης

των µέτρων ελέγχου των αρνητικών

επιπτώσεων που τυχόν προκαλούνται στο

περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου

και/ή προγράµµατος, όπως αυτό εγκρίθηκε

σύµφωνα µε το άρθρο 24.

23.U(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο, στο

οποίο καταχωρίζονταιU

(α) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η

οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο

(β) τα συµπεράσµατα της Περιβαλλοντικής

Αρχής που υποβάλλονται σύµφωνα µε το

άρθρο 5(4)·

Τήρηση Αρχείου.
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(γ) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η

οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6(7)·

(δ) η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής η

οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο

11(5)A

(ε) όλες  µελέτες που υποβάλλονται σύµφωνα

µε τον παρόντα

(στ) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε

προσώπου που υποβάλλονται στην

Περιβαλλοντική Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο

(ζ) οι γνωµατεύσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής

που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο

(η) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στα πλαίσια

της διαδικασίας δηµόσιας ακρόασης που

τυχόν διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο

(θ) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ή

αποστέλλεται από άλλο κράτος µέλος

σύµφωνα µε το άρθρο

(ι)  πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο

 και

 τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των

επιπτώσεων που τυχόν έχει επιφέρει η

έγκριση  σχεδίου και/ή προγράµµατος στο

περιβάλλον  µε το άρθρο 24.
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(2)  Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού

και µπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιµες

ηµέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται

από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του

Κοινού σε Πληροφορίες που Είναι Σχετικές µε το

Περιβάλλον Νόµου του 2004.

Παρακολούθηση.

Παράρτηµα Ι.

24.U(1) Αρµόδια αρχή, που εκπονεί µελέτη

σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο υποχρεούται να

παρακολουθεί τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την

εφαρµογή σχεδίου και/ή προγράµµατος, σύµφωνα

µε  διατάξεις του σηµείου 9 του Παραρτήµατος !,

µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό  παρέµβαση για

 τους  λήψη τυχόν αναγκαίας

επανορθωτικής δράσης.

(2)  σκοπούς συµµόρφωσης µε το εδάφιο

(1), τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου που

προβλέπονται σε περιβαλλοντική νοµοθεσία ή σε

κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία δύναται να

χρησιµοποιούνται µε στόχο την αποφυγή διπλού

ελέγχου.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να προβαίνει

 η ίδια σε παρακολούθηση οποιουδήποτε όρου ή

µέτρου και να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για τις

διαπιστώσεις της.



Υποβολή έκθεσης

παρακολούθησης

στην Περιβαλλοντική

Αρχή.
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 Η αρµόδια αρχή υποβάλλει έκθεση

παρακολούθησης στην Περιβαλλοντική Αρχή, σε

χρόνο που καθορίζεται από την τελευταία και που

αναφέρεται στη γνωµάτευση της τελευταίας, η

οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17(6),

αναφορικά µε τα  που καθορίζονται στο

άρθρο 17(7)(γ).

(2) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή το

κρίνει αιτιολογηµένο και αναγκαίο, συγκαλεί την

Επιτροπή σε συνεδρία, µε σκοπό την τεκµηριωµένη

εισήγηση λήψης διορθωτικών ή προληπτικών

µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από

την αρµόδια αρχή.

Εξουσία έκδοσης

Κανονισµών.

26.U(1)  Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να

Κανονισµούς για τον καθορισµό ή τη ρύθµιση

οποιουδήποτε  χρήζει ή είναι δεκτικό

καθορισµού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή

του παρόντος Νόµου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της

γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου  το

Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει

Κανονισµούς αναφορικά µε:

(α) το λεπτοµερέστερο καθορισµό των σχεδίων

και/ή προγραµµάτων τα οποία εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου,
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(β) τη  ελέγχου και

παρακολούθησης σηµαντικών επιπτώσεων

στο περιβάλλον από σχέδια και/ή

προγράµµατα,

(γ) τη  και/ή κοινών

διαδικασιών οι οποίες πληρούν  διατάξεις

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και/ή της

κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,

προκειµένου να αποφεύγεται η επανάληψη

διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων στο

περιβάλλον, σε περίπτωση που η διεξαγωγή

εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον

απορρέει ταυτόχρονα από τον παρόντα

Νόµο και από άλλη περιβαλλοντική

νοµοθεσία,

(δ) τη  λεπτοµερών διαδικασιών για την

ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις

αρχές και το κοινό, περιλαµβανοµένων

δηµόσιων ακροάσεων,

(ε) τον καθορισµό του περιεχοµένου µελετών

που αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες

 και/ή προγραµµάτων,

(στ) τα προσόντα προσώπων που δυνατό να

εκπονήσουν µελέτη.

Ανταλλαγή

πληροφοριών και

ενηµέρωση

Ευρωπαϊκής

27.U(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή διαβιβάζει στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή σε αρµόδια αρχή

κράτους µέλους, µετά από σχετικό  τους,

κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά µε την πείρα



Επιτροπής.
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που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος

Νόµου.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει

από την  Επιτροπή και/ή την αρµόδια

αρχή κράτους µέλους όπως της  κάθε

σχετική πληροφορία αναφορικά µε την πείρα που

αποκτήθηκε από την εφαρµογή της Οδηγίας

Επιφυλάξεις.

Εκτίµηση

και/ή

που

συγχρηµατοδοτούνται

από την

Κοινότητα.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή κοινοποιεί στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε µέτρο που λαµβάνει για

τη διασφάλιση της ποιότητας µελετών και της

συµµόρφωσης τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας

2001/42/ΕΚ και ιδιαίτερα µε τις προϋποθέσεις

αναφορικά µε προσόντα, τις οποίες οι

υποβάλλοντες τη µελέτη πρέπει να πληρούν,

σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση

τον παρόντα Νόµο.

28. Εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία

διεξάγεται µε βάση τον παρόντα Νόµο δεν

επηρεάζει την εφαρµογή των  του περί

της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

από Ορισµένα Έργα Νόµου του 2001 ή άλλης

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή της κοινοτικής

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

29. Η εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από

σχέδια και/ή προγράµµατα τα οποία

συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα διεξάγεται προς συµµόρφωση µε τις

ειδικότερες ρυθµίσεις της σχετικής κοινοτικής

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρα  24)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ! ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ  ΚΑΙ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 15(1  µε την

επιφύλαξη του άρθρου  )(β) και (γ), είναι οι ακόλουθες:

1. Περιγραφή, σε γενικές γραµµές, του περιεχοµένου των κύριων στόχων

του σχεδίου και/ή προγράµµατος και της σχέσης του µε άλλα σχετικά

σχέδια και/ ή προγράµµατα άλλου τοµέα που εγκρίθηκαν ή υποβάλλονται

προς έγκριση στην ευρύτερη περιοχή.

2. Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και των

χαρακτηριστικών οποιασδήποτε περιοχής αναµένεται να υποστεί

σηµαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου και/ή

προγράµµατος, καθώς και αναφορά στις σχετικές  της

υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και της βάσει αυτής πιθανής

εξέλιξης της περιοχής στην περίπτωση µη εφαρµογής του σχεδίου και/ή

προγράµµατος.

3. Τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που υπάρχουν στην

περιοχή στην οποία προγραµµατίζεται η υλοποίηση του σχεδίου και/ή

προγράµµατος και αναφορά στο κατά πόσο η πιθανή υλοποίηση του

σχεδίου και/ή προγράµµατος  βελτιώσει ή  επιδεινώσει την

κατάσταση αυτή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιοχές ιδιαίτερης

περιβαλλοντικής σηµασίας, οι οποίες προστατεύονται από

περιβαλλοντική νοµοθεσία,  ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες

ειδικής προστασίας.
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4. Ανάλυση των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν

υιοθετηθεί ή καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής

Κοινότητας ή κρατών µελών ή στη ∆ηµοκρατία οι οποίοι είναι σχετικοί

µε το σχέδιο και/ή πρόγραµµα, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο οι

στόχοι αυτοί, καθώς και άλλων  που αφορούν την προστασία

του περιβάλλοντος, έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ετοιµασία του σχεδίου

και/ ή προγράµµατος.

5. Ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

6. Τα προβλεπόµενα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά

το δυνατό, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σηµαντικών αρνητικών

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου και/ή

προγράµµατος.

7. Παρουσίαση, σε γενικές γραµµές, των εναλλακτικών επιλογών που

εξετάστηκαν και των λόγων  τους οποίους επιλέχθηκαν οι

συγκεκριµένες επιλογές οι οποίες περιλαµβάνονται στο σχέδιο και/ή

πρόγραµµα.

8. Περιγραφή του τρόπου διενέργειας εκτίµησης επιπτώσεων στο

περιβάλλον, µε αναφορά σε οποιεσδήποτε δυσκολίες προέκυψαν λόγω

τεχνικών ή τεχνολογικών ελλείψεων ή κενών κατά τη συλλογή και

ανάλυση  απαιτούµενων πληροφοριών.

9. Αναλυτικό σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος, το οποίο

πρέπει να περιλαµβάνει τα µέτρα που είναι σχετικά µε τον έλεγχο και τα

οποία λαµβάνονται  την αποτελεσµατική παρακολούθηση και έγκαιρη

αντιµετώπιση των επιπτώσεων που τυχόν προκύψουν από την

εφαρµογή του σχεδίου και/ή προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24.

 Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που καλύπτει η µελέτη, η οποία

να αποτελεί ανεξάρτητο κεφάλαιο της µελέτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ !!

(Άρθρα 4,  και 11)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑ  ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗΣ

 ΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5(1) ΚΑΙ (2)

1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και/ή προγραµµάτων,  όσον

αφορά:

(α) το βαθµό στον οποίο  σχέδιο και/ή πρόγραµµα καθορίζει το

πλαίσιο για την έγκριση ή κατασκευή έργων ή την προώθηση

άλλων δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη το χώρο

 τους, τη φύση και το  τους, τις συνθήκες

λειτουργίας τους ή τη χρήση γης  φυσικών πόρων που θα

απαιτηθεί,

(β) το βαθµό στον οποίο η υλοποίηση του σχεδίου και/ή

προγράµµατος είναι δυνατό να επηρεάσει την προώθηση άλλου

σχεδίου και/ή προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που

ανήκουν σε ιεραρχηµένο σύνολο, και τις επιπτώσεις που δυνατό

να επιφέρει η έγκριση και των δύο στο περιβάλλον,

(γ) τη σηµασία που έχει το σχέδιο και/ή πρόγραµµα στον ευρύτερο

στόχο για ενσωµάτωση των θεµάτων της προστασίας του

περιβάλλοντος στις επιµέρους αναπτυξιακές πολιτικές και την

επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης,

 τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται ή είναι πιθανό

να προκύψουν λόγω της υλοποίησης του σχεδίου και/ή

προγράµµατος
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(ε) τη σχέση του σχεδίου και/ή προγράµµατος µε την εφαρµογή της

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της κοινοτικής περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας, όπως σχέδια και/ή προγράµµατα σχετικά µε τη

διαχείριση  ή την προστασία  νερών.

2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων που πιθανόν να επιφέρει το σχέδιο

και/ή πρόγραµµα στο περιβάλλον και την περιοχή που ενδέχεται να

επηρεαστεί,  όσον αφορά:

(α) την πιθανότητα, τη  τη συχνότητα και την

 των επιπτώσεων στο περιβάλλον

(β) το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων στο περιβάλλον

(γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων στο περιβάλλον

(δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον,

όπως από πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων

(ε) το µέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων στο

περιβάλλον σε συνάρτηση µε τη γεωγραφική περιοχή  το

µέγεθος του πληθυσµού που ενδέχεται να

(στ) τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται

να επηρεαστεί, λαµβάνοντας υπόψη:

 τα ειδικά φυσικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά ή την

πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής,

(ϋ) την υπέρβαση των περιβαλλοντικών ποιοτικών

προτύπων ή των οριακών τιµών όπως καθορίζονται από

περιβαλλοντική νοµοθεσία ή κοινοτική περιβαλλοντική

νοµοθεσία,

(iii) την εντατική χρήση της γης και

(ζ) τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία έχουν

αναγνωρισµένο καθεστώς προστασίας στη ∆ηµοκρατία ή την

 Κοινότητα ή διεθνώς.


