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Υπουργική Απόφαση για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Έργων & Δραστηριοτ ήτων Εντός Προστατευό μενων
 Περιοχών Δικτύου NATURA 2000

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2013

 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Υπουργική
 Απόφαση για τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και
 δραστηριότητες της κατηγορίας Β, δηλ. για τα έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη
 σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 
Με την απόφαση αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική διεξαγωγή ειδικής μελέτης, πριν από την
 υλοποίηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Β, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κινδυνεύει η
 ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 από το σχεδιαζόμενο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τις
 σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η Υπουργική απόφαση προβλέπει αναλυτικές πρόνοιες για το περιεχόμενο της ΕΟΑ,
 προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση όλων των επενδυτών και η ορθή αξιολόγηση, περιορίζοντας έτσι
 την πιθανότητα διακριτικής μεταχείρισης από την πλευρά της διοίκησης.
 
Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην αδειοδοτική διαδικασία, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση της ΕΟΑ από την
 αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας ολοκληρώνεται εντός 35 εργάσιμων ημερών, σε διαφορετική
 περίπτωση συνεχίζεται απρόσκοπτα η αδειοδότηση του έργου. Ταυτόχρονα, με σκοπό τη μείωση των διοικητικών
 βαρών, όπου είναι εφικτό, η διαδικασία αξιολόγησης της ΕΟΑ ενσωματώνει και την υπαγωγή σε ΠΠΔ με την έκδοση
 ενιαίας διοικητικής πράξης του Περιφερειάρχη.
 
Ειδικά για τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, προβλέπεται η
 υποχρέωση διεξαγωγής αναγνωριστικής μελέτη πεδίου.
 
Η νέα υπουργική απόφαση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της πλήρους υλοποίησης του ν.4014/2011 για την
 περιβαλλοντική αδειοδότηση, με τις σαφείς και αναλυτικές προδιαγραφές που προβλέπει, αυξάνει την ασφάλεια του
 επενδυτικού περιβάλλοντος διασφαλίζοντας την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των επενδυτών και αναβαθμίζοντας,
 ταυτόχρονα, την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

 

 

 

< Επιστροφή
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