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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντας σήµερα την έκθεση του Ολλανδού 
ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων κ. Τουάν Μάντερς, ζητά τη θέσπιση αυστηρότερων 
κανόνων για την περιβαλλοντική ευθύνη, από τους κανόνες που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόταση οδηγίας σχετικά µε την πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζηµιών. 
 
Η πρόταση αυτή της Επιτροπής η οποία βασίζεται απόλυτα στη βασική περιβαλλοντική 
αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" αποσκοπεί στο να καταστήσει τις χώρες µέλη υπεύθυνες 
για τη διασφάλιση ότι οι περιβαλλοντικές ζηµιές είτε θα προλαµβάνονται 
αποτελεσµατικά λαµβάνοντας τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα, είτε ότι θα 
αποκαθίστανται πλήρως οι αρνητικές συνέπειές τους. 
 
Σύµφωνα µε την πρόταση, οι δαπάνες για την πρόληψη ή αποκατάσταση των ζηµιών, 
θα πρέπει να βαρύνουν τον φορέα της δραστηριότητας που προκάλεσε τη ζηµιά και όχι 
τις αντίστοιχες τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές και σε τελική ανάλυση τον ίδιο 
τον φορολογούµενο Ευρωπαίο  πολίτη.  
 
Με τροπολογίες που υπέβαλλε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καταρχήν τη 
διεύρυνση της έννοιας της περιβαλλοντικής βιοπικοιλότητας ώστε να καλύπτονται 
περισσότερες περιπτώσεις και συνεπώς να διασφαλίζεται καλύτερη περιβαλλοντική 
προστασία. Ζητείται ακόµα η συµπερίληψη στην οδηγία περιπτώσεων που δεν 
καλύπτονται από την πρόταση οδηγίας όπως η πυρηνική και θαλάσσια ρύπανση που 
αυτή τη στιγµή υπόκεινται σε διεθνείς συµβάσεις.  
 
Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τροπολογία που αποσκοπεί στο να 
υποχρεώνει και όχι απλά να ενθαρρύνει, όπως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής, 
τις χώρες µέλη, να προωθήσουν τη δηµιουργία συστηµάτων οικονοµικής ασφάλειας για 
την κάλυψη περιπτώσεων που ένας φορέας δραστηριοτήτων που οδήγησαν στην 
πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµιάς, δεν µπορεί να καταστεί υπεύθυνος βάση των 
προβλέψεων της οδηγίας.   
 
Παρεµβαίνοντας στη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
κ. Ιωάννης Κουκιάδης υπεραµύνθηκε της θέσπισης ενός καθεστώτος υποχρεωτικής 
ασφάλισης λέγοντας ότι µόνο υπό ένα τέτοιο καθεστώς µπορεί να υλοποιηθεί η αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει" και ζήτησε να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες που υπέβαλλε και 
αποσκοπούν στον καλύτερο καταµερισµό ευθύνης περισσότερων υπεύθυνων και στη 
διατύπωση των εξαιρέσεων µε τέτοιο τρόπο που να µην αναιρούν τη βασική αρχή της 
αντικειµενικής ευθύνης του υπόχρεου.  
 



 

Σύµφωνα όµως µε τον κ. Κουκιάδη, η εισαγωγή της υποχρεωτικής ασφάλισης πρέπει 
να γίνει σταδιακά, σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και να ληφθεί 
υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται ορισµένο χρόνο για να 
προετοιµαστούν.  
 
Όσον αφορά την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµιάς, ο κ. Κουκιάδης υπογράµµισε 
ότι δεν µπορούν να γίνουν δεκτές ευρείες εξαιρέσεις από την ευθύνη των φορέων 
εκµετάλλευσης γιατί υπάρχει κίνδυνος να µετατοπιστεί η δαπάνη από τον ρυπαίνοντα 
στους ευρωπαίους φορολογουµένους. Επίσης πρόσθεσε ότι  στο θέµα των εξαιρέσεων 
εµπίπτει και η περίπτωση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης έγιναν 
σύµφωνα µε δοθείσα άδεια και το σεβασµό των περιβαντολλογικών υποχρεώσεων 
πλην όµως εκ των υστέρων αποδείχθηκαν ελλιπείς οι όροι της άδειας ή για 
οποιοδήποτε λόγο διαπιστώθηκε περιβαντολλογική ζηµιά. Με βάση το σύστηµα 
αντικειµενικής ευθύνης που εισάγει η οδηγία και σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη 
αποζηµίωσης θα έπρεπε να βαρύνει την επιχείρηση. Ωστόσο, συνεχίζει ο κ. Κουκιάδης, 
το γεγονός ότι ο επιχειρηµατίας συµµορφώθηκε µε τους επίσηµους όρους δεν µπορεί 
να µη ληφθεί υπόψη,  και έτσι η πιο δίκαια λύση είναι να υπάρξει αντίστοιχη µείωση της 
αποζηµίωσης. 
 
Τέλος, ο κ. Κουκιάδης υποστήριξε ότι προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η 
προστασία του περιβάλλοντος και να προλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές 
καταστροφές, οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
πρέπει να αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα λαµβάνοντας υπόψη τα πιο 
πρόσφατα πορίσµατα της επιστήµης.  
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