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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Στρασβούργο,  17/12/2003 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:  ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

∆ΕΞΙΑΣ 
 
 Η Ολοµέλεια του ΕΚ ενέκρινε σήµερα σε δεύτερη ανάγνωση την  πρόταση 
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιβαλλοντική ευθύνη, την πρόληψη και 
αποκατάσταση περιβαλλοντικών  ζηµιών. Η οδηγία αυτή θεωρείται από τη µεγάλη 
πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ως µια από τις σηµαντικότερες νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ την τελευταία πενταετία.  
 
 Για πρώτη φορά η κοινοτική προστασία για το περιβάλλον προσπαθεί να 
θέσει τις ρυπαίνουσες επιχειρήσεις προ των ευθυνών τους θέτοντας το βασικό κανόνα 
ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».  Το  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, στο οποίο ανήκουν οι 
ευρωβουλευτές της Ν.∆. συµφωνεί µε τον κανόνα αυτόν αλλά θέτει εξαιρέσεις που 
ουσιαστικά  στοχεύουν  στην ακύρωσή του. 
 
 Για να µην καταλήξει η ευθύνη αυτή να είναι ρητορική, το Ευρωπαϊκό 
Σοσιαλιστικό Κόµµα, οι Πράσινοι και η Αριστερά θεωρούν ότι η ευθύνη πρέπει να 
συντρέχει και όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν κατόπιν αδείας της αρχής ή ακόµη και 
σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων που δεν θεωρούνταν επιζήµιες σύµφωνα µε την 
επιστηµονική γνώση κατά το χρόνο ίδρυσης της επιχείρησης.  
 
 Και αυτό γιατί εκείνος που επωφελείται από τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες που µπορούν να είναι ζηµιογόνες για το περιβάλλον πρέπει να φέρει 
και τον κίνδυνο από τις ζηµίες αυτές. Άλλωστε, αν απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από 
την ευθύνη τους στις περιπτώσεις αυτές, µικρό περιθώριο µένει, όπως δείχνει η πράξη, 
για να εφαρµοστεί ο κανόνας «ο ρυπαίνων πληρώνει».   
 
 Για τον λόγο αυτό προτάθηκε ως συµβιβαστική λύση, ότι η λειτουργία µιας 
επιχείρησης σύµφωνα µε εκδοθείσα άδεια, µε ορισµένες προϋποθέσεις και εφόσον 
υπήρχε έγκαιρη διάγνωση των βλαβερών συνεπειών θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 
ελαφρυντική περίσταση κατά τον καταλογισµό στο φορέα της εκµετάλλευσης των 
δαπανών αποκατάστασης της οικολογικής ζηµίας.  
 
 Έτσι, αµβλύνονται οι κινδυνολογίες της δεξιάς που µε το πρόσχηµα ότι 
δηµιουργούνται επαχθείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά ανοίγει το δρόµο 
σε όλες οι επιχειρήσεις στο να εξαιρούνται από την ευθύνη.  
 
Ακόµη και η πρόταση αυτή, η οποία τελικά ενεκρίθη, καταψηφίστηκε από την 
ευρωπαϊκή δεξιά. 
 
 Ακόµη, για να αντιµετωπιστούν από τις επιχειρήσεις τα υπερβολικά βάρη από 
την ευθύνη αποκατάστασης µεγάλων οικολογικών ζηµιών, προτάθηκε η εισαγωγή ενός 
συστήµατος υποχρεωτικής χρηµατοοικονοµικής ασφάλισης όπως συµβαίνει και σε 
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περιπτώσεις άλλων κινδύνων. Και εδώ στην προσπάθεια συµβιβασµού µπορεί να 
προβλεφθεί η προοδευτική εισαγωγή της υποχρεωτικής ασφάλισης προκειµένου να 
υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των επιχειρήσεων. 
 
Και αυτή ακόµη τη συµβιβαστική πρόταση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα την 
καταψήφισε. 
 
 Τις θέσεις αυτές υποστήριξε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννης 
Κουκιάδης κατά την παρέµβαση του στην Ολοµέλεια του ΕΚ θεωρώντας ότι συνιστούν 
έναν εύλογο συµβιβασµό ανάµεσα στα επιχειρηµατικά συµφέροντα και στο γενικότερο 
συµφέρον διαφύλαξης τους περιβάλλοντος που αποτελεί και το κοινό µας σπίτι.  
 
«Στο παρελθόν», συνέχισε ο κ. Κουκιάδης, «υπήρξαµε µεγάλοι και χωρίς περιορισµούς 
καταναλωτές του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον σήµερα δεν ζητά απλώς την 
προστασία του αλλά την πρόληψη και αποκατάσταση των προσβολών του, και για 
αυτό δεν πρέπει να είµαστε φειδωλοί στις αντίστοιχες ευθύνες µας.  
 
 Οι αντίθετες θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στα δύο κρίσιµα αυτά 
σηµεία ουσιαστικά αναιρούν την προσδοκώµενη ή επιδιωκόµενη από την οδηγία 
προστασία του περιβάλλοντος. Το περίεργο είναι ότι θέλουν να µεταφέρουν χωρίς 
περιορισµούς το κόστος αποκατάστασης της οικονοµικής ζηµίας στο φορολογούµενο, 
και το ερώτηµα που τίθεται είναι το πώς µια παράταξη που είναι υπέρµαχος της 
ατοµικής ευθύνης, όταν πρόκειται για θέµατα ευθύνης επιχειρηµατιών πρεσβεύει µε 
τέτοια ευκολία την ανάγκη συλλογική ευθύνης.  
 
 Το βέβαιο δε είναι µε το να υποστηρίξει στις 64 τροπολογίες που κατατέθηκαν 
θέσεις αντίθετες µε αυτές που υποστήριξαν η Σοσιαλιστική Οµάδα, οι Πράσινοι και η  
Αριστερά έδειξαν ότι η διαχωριστική γραµµή απέναντι στη δεξιά όχι µόνο εξακολουθεί 
να υπάρχει αλλά καλά κρατεί». 
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