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Θέμα: Προεδρικά διατάγματα του ν. 3937/2011 και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τη συνημμένη μελέτη του WWF
Ελλάς «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: Μια νομική
ανάλυση».
Η νομική αυτή μελέτη εξετάζει ένα καίριας σημασίας ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει με αφορμή
τα προεδρικά διατάγματα προστασίας του Υμηττού και του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Συγκεκριμένα, κατά πόσο απαιτείται η πραγματοποίηση στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης (ΣΠΕ) βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ για την έκδοση των προβλεπόμενων στο ν.
3937/2011 προεδρικών διαταγμάτων για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών,
την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές.
Η μελέτη μας αναλύει το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο και εξετάζει τη
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά με την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης είναι
ότι εφόσον τα προεδρικά διατάγματα θεσπίζουν κανόνες σχετικούς με τις δραστηριότητες και
χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχ. α΄ της οδηγίας ή εμπεριέχουν
σχέδια/προγράμματα σε περιοχές Natura για τα οποία απαιτείται δέουσα εκτίμηση βάσει των
άρθρων 6-7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (δηλαδή, δεν είναι αμιγώς διαχειριστικά σχέδια) υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και συνεπώς απαιτείται ΣΠΕ για την έκδοσή τους.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ΣΠΕ μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενη διαδικασία - στην
περίπτωση των προεδρικών διαταγμάτων του ν. 3937/2011 στις Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες - εφόσον εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός της οδηγίας, ήτοι η υψηλού επιπέδου
περιβαλλοντική προστασία και δεν διακυβεύεται η πρακτική αποτελεσματικότητά της. Τέλος, η
μελέτη μας διατυπώνει προτάσεις για την έκδοση προδιαγραφών, κατ’ εξουσιοδότηση του
ν. 3937/2011, για την εκπόνηση ΕΠΜ προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Η θεσμική κατοχύρωση και νομική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί κρίσιμο
στοίχημα για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας και, όπως διαφαίνεται από τις
πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σας, συνιστά και προτεραιότητα του Υπουργείου σας.
Είναι, συνεπώς, σημαντικό να εξασφαλιστεί η σύννομη διαδικασία για την έκδοση των
προεδρικών διαταγμάτων του ν. 3937/2011 και η συμμόρφωση τους με το ενωσιακό δίκαιο και
ειδικότερα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Η ανάγκη αυτή καθίσταται περαιτέρω επιτακτική ενόψει
του έργου του Υπουργείου σας «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων ΠΔ και ΣΔ για τις περιοχές του
δικτύου Natura 2000», κατά την υλοποίηση του οποίου πρόκειται να εκπονηθούν έντεκα ΕΠΜ
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Καταχωρημένο ως: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-World Wide Fund for Nature,
WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWFFonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds. Επίσης γνωστό και ως World
Wildlife Fund
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(εκ νέου για ορισμένες περιοχές) και να θεσπιστούν προεδρικά διατάγματα για όλες τις περιοχές
του εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή για μια συνάντηση με
σκοπό να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας και να παράσχουμε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Συνημμένο: Μελέτη με τίτλο «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση: Μια νομική ανάλυση»

Κοινοποίηση:
•

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•

Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος

•

Γραφείο Γεν. Γραμματέως Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ

•

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ

•

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ΥΠΕΝ

•

Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, ΥΠΕΝ

•

Τμήμα Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ
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