
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιανουαρίου 2003
για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/

313/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Νοεµβρίου 2002,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η αυξηµένη πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες και η διάδοση των πληροφοριών αυτών
συµβάλλει στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση προς τα περι-
βαλλοντικά θέµατα, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων,
ουσιαστικότερη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα και, τελικά,
σε καλύτερο περιβάλλον.

(2) Η οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα
περιβάλλοντος (5), αποτέλεσε την αφετηρία της αλλαγής
στον τρόπο µε τον οποίο οι δηµόσιες αρχές προσεγγίζουν
το ζήτηµα του ανοίγµατος και της διαφάνειας, θεσπίζοντας
µέτρα για την άσκηση του δικαιώµατος της πρόσβασης του
κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία θα πρέπει
να αναπτυχθεί και να συνεχισθεί. Η παρούσα οδηγία διευρύ-
νει την υφιστάµενη δυνατότητα πρόσβασης που χορηγείται
βάσει της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ.

(3) Το άρθρο 8 της ως άνω οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη µέλη
να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την κτηθείσα
πείρα, βάσει της οποίας η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλ-
λει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση
συνοδευόµενη από τις τυχόν προτάσεις αναθεώρησης της
οδηγίας τις οποίες κρίνει σκόπιµες.

(4) Η έκθεση βάσει του άρθρου 8 της ως άνω οδηγίας επισηµαί-
νει τα συγκεκριµένα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά
την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας.

(5) Στις 25 Ιουνίου 1998, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε
τη σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη, για την πρόσβαση σε πληροφορίες,
τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλ-

λον («σύµβαση του Aarhus»). Οι διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου πρέπει να συµβαδίζουν προς τη σύµβαση αυτή ενό-
ψει της σύναψής της από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(6) Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη διαφάνεια, κρίθηκε
σκόπιµη η αντικατάσταση, αντί της τροποποίησης, της οδη-
γίας 90/313/ΕΟΚ, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν ένα
ενιαίο, σαφές και συνεκτικό νοµοθετικό κείµενο.

(7) Οι διαφορές µεταξύ των ισχυουσών νοµοθεσιών των κρατών
µελών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες που κατέχουν οι δηµόσιες αρχές είναι δυνατόν
να προκαλέσουν ανισότητες εντός της Κοινότητας όσον
αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ή τους όρους
ανταγωνισµού.

(8) Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης στις περιβαλλο-
ντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δηµόσιες αρχές
ή για λογαριασµό των δηµόσιων αρχών, χωρίς να υποχρεού-
ται να επικαλεσθεί οιοδήποτε σχετικό συµφέρον.

(9) Είναι επίσης απαραίτητο οι δηµόσιες αρχές να διαθέτουν και
να διαδίδουν, στον ευρύτερο δυνατό βαθµό, τις περιβαλλο-
ντικές πληροφορίες στο ευρύ κοινό, χρησιµοποιώντας ειδι-
κότερα τεχνολογίες στον τοµέα της πληροφορίας και των
επικοινωνιών. Οι µελλοντικές εξελίξεις των τεχνολογιών
αυτών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την υποβολή
εκθέσεων για την παρούσα οδηγία και την αναθεώρησή της.

(10) Ο ορισµός των περιβαλλοντικών πληροφοριών θα πρέπει να
διευκρινισθεί ώστε να καλύπτει κάθε µορφής πληροφορίες
που σχετίζονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος, µε
τους παράγοντες, τα µέτρα ή τις δραστηριότητες που επη-
ρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάζουν το περιβάλλον ή που
αποσκοπούν στην προστασία του, µε τις αναλύσεις σχέσεως
κόστους-οφέλους και τις άλλες οικονοµικές αναλύσεις που
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των µέτρων ή δραστη-
ριοτήτων, καθώς και πληροφορίες σχετικές µε την κατά-
σταση υγείας και ασφάλειας του ανθρώπου, συµπεριλαµβα-
νοµένης της µόλυνσης της τροφικής αλυσίδας, τις συνθήκες
της ανθρώπινης διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα οικοδοµή-
µατα πολιτισµικού ενδιαφέροντος, στο µέτρο που επηρεά-
ζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από τα προαναφερόµενα
θέµατα.

(11) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αρχή του άρθρου 6 της
συνθήκης, σύµφωνα µε την οποία οι απαιτήσεις περιβαλλο-
ντικής προστασίας θα πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό
και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων,
θα πρέπει να διευρυνθεί ο ορισµός των δηµόσιων αρχών
ώστε να περιλαµβάνει την κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια
διοίκηση, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανε-
ξαρτήτως του εάν οι αρχές αυτές διαθέτουν ή όχι ειδικές
αρµοδιότητες για το περιβάλλον. Ο ορισµός θα πρέπει
επίσης να διευρυνθεί ώστε να περιλαµβάνει άλλα πρόσωπα ή
φορείς που ασκούν δηµόσια διοικητικά καθήκοντα σε σχέση
µε το περιβάλλον δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, καθώς
και άλλα πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν υπό τον έλεγχό
τους και έχουν δηµόσιες ευθύνες ή καθήκοντα σχετικά µε το
περιβάλλον.
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(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 156 και ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001,
σ. 289.

(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 43.
(3) ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 9.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 (EE C

343 της 5.12.2001, σ. 165), κοινή θέση του Συµβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2002 (EE C 113 Ε της 14.5.2002, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµο-
σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 16ης
∆εκεµβρίου 2002 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
18ης ∆εκεµβρίου 2002.

(5) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 56.



(12) Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην
υλική κατοχή άλλων φορέων για λογαριασµό των δηµόσιων
αρχών θα πρέπει να εµπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας.

(13) Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται
στους αιτούντες το ταχύτερο δυνατόν και εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν προ-
θεσµίες που θέτει ο αιτών.

(14) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν τις περιβαλλο-
ντικές πληροφορίες µε την αιτούµενη µορφή ή µορφότυπο,
εκτός εάν διατίθενται ήδη δηµοσίως µε άλλη µορφή ή µορ-
φότυπο ή εάν είναι εύλογο να διατεθούν µε άλλη µορφή ή
µορφότυπο. Επιπλέον, οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να υπο-
χρεούνται να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι
περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή
για λογαριασµό τους να διατίθενται µε µορφή ή µορφότυπο
που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή τους και την πρό-
σβαση σ' αυτές µε ηλεκτρονικά µέσα.

(15) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις πρακτικές
ρυθµίσεις αποτελεσµατικής διάθεσης των πληροφοριών
αυτών. Οι ρυθµίσεις αυτές διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες
είναι αποτελεσµατικά και εύκολα προσιτές και καθίστανται
σταδιακά διαθέσιµες στο κοινό µέσω δηµόσιων δικτύων
τηλεπικοινωνιών, συµπεριλαµβάνοντας προσπελάσιµους από
το κοινό καταλόγους δηµοσίων αρχών και µητρώα ή κατα-
λόγους περιβαλλοντικών πληροφοριών που τηρούνται από
τις αρχές αυτές ή για λογαριασµό τους.

(16) Το δικαίωµα στην πληροφόρηση σηµαίνει ότι η δηµοσιο-
ποίηση πληροφοριών θα πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας
και ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις δηµόσιες αρχές να
απορρίπτουν αιτήµατα για περιβαλλοντικές πληροφορίες σε
συγκεκριµένες και σαφώς καθοριζόµενες περιπτώσεις. Οι
λόγοι απόρριψης θα πρέπει να ερµηνεύονται συσταλτικά, το
δε δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετείται από την διάθεση
των πληροφοριών θα πρέπει να σταθµίζεται συγκριτικά προς
το συµφέρον που εξυπηρετείται από την άρνηση δηµοσιο-
ποίησης των πληροφοριών αυτών. Οι λόγοι της άρνησης
πρέπει να εκτίθενται στον αιτούντα εντός του χρονικού δια-
στήµατος που ορίζεται στην παρούσα οδηγία.

(17) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν εν µέρει περιβαλ-
λοντικές πληροφορίες όταν οι πληροφορίες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των εξαιρέσεων είναι δυνατόν να δια-
χωρισθούν από τις υπόλοιπες αιτούµενες πληροφορίες.

(18) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επιβάλλουν τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών αλλά τα τέλη αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα. Αυτό
συνεπάγεται ότι, κατά γενικό κανόνα, τα τέλη δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το πραγµατικό κόστος παραγωγής του υπό
εξέταση υλικού. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται
προκαταβολή τελών θα πρέπει να περιορίζονται. Σε ειδικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δηµόσιες αρχές διαθέτουν
περιβαλλοντική πληροφόρηση σε εµπορική βάση και, όταν
αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέ-
χιση της συλλογής και δηµοσίευσης των πληροφοριών
αυτών, εύλογο θεωρείται το τέλος που βασίζεται στην
αγορά· ενδέχεται να απαιτείται η προκαταβολή των τελών.

Θα πρέπει να δηµοσιεύεται και να διατίθεται στους αιτού-
ντες πίνακας τελών καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις
συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί να γίνει επιβολή ή άρση
ενός τέλους.

(19) Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν διοικη-
τική ή δικαστική προσφυγή κατά των πράξεων ή παραλεί-
ψεων της δηµόσιας αρχής σε ό,τι αφορά το αίτηµά τους.

(20) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να επιδιώκουν να διασφαλίζουν
ότι, όταν συλλέγονται περιβαλλοντικές πληροφορίες από τις
ίδιες ή για λογαριασµό τους, οι πληροφορίες θα είναι κατα-
νοητές, ακριβείς και συγκρίσιµες. Η χρησιµοποιούµενη µέθο-
δος κατά τη συλλογή των πληροφοριών θα πρέπει να δηµο-
σιοποιείται επίσης κατόπιν αιτήσεως, καθόσον αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της ποιότητας
της παρεχόµενης πληροφορίας.

(21) Προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό σε
σχέση µε περιβαλλοντικά θέµατα και να βελτιωθεί η προ-
στασία του περιβάλλοντος, οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει,
ανάλογα µε την περίπτωση, να διαθέτουν και να διαδίδουν
πληροφορίες για το περιβάλλον οι οποίες σχετίζονται µε τα
καθήκοντά τους, ιδίως χρησιµοποιώντας την τεχνολογία επι-
κοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνο-
λογία, εφόσον υπάρχουν.

(22) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αξιολογείται κάθε τέσσερα
χρόνια, µετά την έναρξη ισχύος της, υπό το φως της εµπει-
ρίας και µετά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων από τα
κράτη µέλη, και να υποβάλλεται σε αναθεώρηση βάσει
αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση αξιο-
λόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(23) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας είναι
αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο
5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στό-
χων αυτών.

(24) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα
των κρατών µελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν µέτρα τα
οποία προβλέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες ευρύτερη από
αυτήν που απαιτείται από την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι:

α) να κατοχυρώσει το δικαίωµα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες που κατέχονται από τις δηµόσιες αρχές ή για
λογαριασµό των δηµόσιων αρχών και να καθορίσει τους βασι-
κούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και πρακτικές ρυθµίσεις,
άσκησης του ως άνω δικαιώµατος και
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β) να διασφαλίσει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι περιβαλλοντικές
πληροφορίες διατίθενται σταδιακά και διαδίδονται στο κοινό
προκειµένου να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συστηµατική
διάθεση και διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό.
Προς το σκοπό αυτό δίδεται ώθηση στη χρήση ιδίως της τεχνο-
λογίας των τηλεπικοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και στην ηλεκ-
τρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. «Περιβαλλοντική πληροφορία»: οποιαδήποτε πληροφορία σε
γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική µορφή,
σχετικά µε:
α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο

αέρας και η ατµόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το χώµα, τα
τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των
υδροβιότοπων, των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών,
η βιοποικιλότητα και τα στοιχεία της, συµπεριλαµβανοµένων
των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, και η αλληλεπί-
δραση µεταξύ των στοιχείων αυτών·

β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτι-
νοβολίες ή τα απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των ραδιε-
νεργών αποβλήτων, οι εκποµπές, οι απορρίψεις και άλλες
εκχύσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να
επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρο-
νται στο στοιχείο α)·

γ) µέτρα (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων),
όπως οι πολιτικές, η νοµοθεσία, τα σχέδια, τα προγράµ-
µατα, οι περιβαλλοντικές συµφωνίες και οι δραστηριότητες
που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και
τους παράγοντες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β),
καθώς και µέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην
προστασία των ως άνω στοιχείων·

δ) εκθέσεις για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθε-
σίας·

ε) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονοµικές αναλύ-
σεις και παραδοχές χρησιµοποιούµενες στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων και των µέτρων που αναφέρονται στο στοι-
χείο γ) και

στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης ρύπανσης της τρο-
φικής αλυσίδας, τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης,
τις τοποθεσίες και τα οικοδοµήµατα πολιτισµικού ενδιαφέ-
ροντος στο µέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επη-
ρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλ-
λοντος που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α) ή, µέσω
των στοιχείων αυτών, από τα θέµατα που αναφέρονται στα
στοιχεία β) και γ).

2. «∆ηµόσια αρχή»:
α) η κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµέ-

νων δηµόσιων συµβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφε-
ρειακό ή τοπικό επίπεδο·

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί δηµόσια
διοικητικά καθήκοντα δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπερι-
λαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή
υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον και

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί καθή-
κοντα ή αρµοδιότητες δηµόσιας αρχής, ή παρέχει δηµόσιες
υπηρεσίες, σχετικά µε το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα
ή προσώπου που εµπίπτει στα στοιχεία α) ή β).

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι ο ορισµός αυτός
δεν περιλαµβάνει φορείς ή όργανα όταν ενεργούν υπό δικαστική
ή νοµοθετική ιδιότητα. Εφόσον οι συνταγµατικές τους διατάξεις
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας δεν περιέ-
χουν πρόβλεψη για διαδικασία προσφυγής κατά την έννοια του
άρθρου 6, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τους εν λόγω
φορείς και όργανα από τον ορισµό αυτό.

3. «Πληροφορίες που κατέχει δηµόσια αρχή»: περιβαλλοντικές
πληροφορίες στην κατοχή της, οι οποίες προέρχονται ή λαµβά-
νονται από την εν λόγω αρχή.

4. «Πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασµό δηµόσιας αρχής»:
περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην υλική
κατοχή φυσικού ή νοµικού προσώπου για λογαριασµό δηµόσιας
αρχής.

5. «Αιτών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ζητεί περιβαλλο-
ντικές πληροφορίες.

6. «Κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι
οργανώσεις ή οι όµιλοί τους.

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν αίτησης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές υπο-
χρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να
παρέχουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις
ίδιες ή για λογαριασµό τους, σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση
και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συµφέρον.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, και λαµβάνοντας υπόψη
τυχόν προθεσµίες τις οποίες θέτει ο αιτών, οι περιβαλλοντικές
πληροφορίες παρέχονται στον αιτούντα:

α) το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός µηνός από την
ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από την δηµόσια
αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή

β) εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης
από την δηµόσια αρχή εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλο-
κότητας των αιτουµένων πληροφοριών, δεν µπορεί να τηρηθεί η
αναφερόµενη στο στοιχείο α) προθεσµία του ενός µηνός. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνα-
τόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσµίας του ενός
µηνός, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους
λόγους που την υπαγορεύουν.

3. Εάν µια αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόρι-
στο, η δηµόσια αρχή ζητεί από τον αιτούντα, το συντοµότερο
δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσµίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), να διευκρινίσει την αίτηση και του
παρέχει τη συνδροµή της προς τούτο, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των δηµόσιων αρχείων που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ). Οι δηµόσιες αρχές δύνανται,
κατά περίπτωση και εφόσον το θεωρούν σκόπιµο, να απορρίπτουν
την αίτηση δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

4. Εάν ο αιτών ζητεί από δηµόσια αρχή περιβαλλοντικές πληρο-
φορίες υπό συγκεκριµένη µορφή ή µορφότυπο (συµπεριλαµβανοµέ-
νων των αντιγράφων), η δηµόσια αρχή ικανοποιεί το αίτηµά του,
εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:

α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό υπό άλλη µορφή ή µορφότυπο,
ιδίως δυνάµει του άρθρου 7, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση
των αιτούντων, ή

β) κρίνεται εύλογο για τη δηµόσια αρχή να παράσχει τις πληροφο-
ρίες αυτές υπό άλλη µορφή ή µορφότυπο, οπότε οφείλει να
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη συ-
γκεκριµένη µορφή ή µορφότυπο.
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Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι δηµόσιες αρχές
καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι περιβαλλοντικές
πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό τους
να παρέχονται υπό µορφή ή µορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη
αναπαραγωγή και πρόσβαση µε τεχνολογίες επικοινωνιών µέσω υπο-
λογιστή ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν µέρει το
αίτηµα παροχής των πληροφοριών αυτών, υπό τη µορφή ή το µορ-
φότυπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτούντα εντός της
προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι:

α) οι υπάλληλοι οφείλουν να υποστηρίζουν το κοινό στην
αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες·

β) οι κατάλογοι των δηµόσιων αρχών είναι προσιτοί στο κοινό και

γ) καθορίζονται οι πρακτικές ρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλίζε-
ται ότι το δικαίωµα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληρο-
φόρηση µπορεί να ασκείται αποτελεσµατικά, όπως:

— ο καθορισµός των υπευθύνων ενηµέρωσης,

— η καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των
απαιτουµένων πληροφοριών,

— µητρώα ή κατάλογοι περιβαλλοντικών πληροφοριών που
κατέχουν οι αρχές αυτές ή τα κέντρα ενηµέρωσης, µε σαφείς
αναφορές για το πού µπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες
αυτές.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές ενηµερώνουν
το κοινό δεόντως σχετικά µε τα δικαιώµατά του βάσει της παρού-
σας οδηγίας και ότι, παρέχουν στον κατάλληλο βαθµό, πληροφο-
ρίες, καθοδήγηση και συµβουλές προς το σκοπό αυτό.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα απόρ-
ριψης αίτησης περιβαλλοντικής πληροφορίας όταν:

α) οι αιτούµενες πληροφορίες δεν κατέχονται από την δηµόσια
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για λογαριασµό της.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν η δηµόσια αρχή γνωρίζει ότι οι
πληροφορίες αυτές κατέχονται από άλλη δηµόσια αρχή ή για
λογαριασµό της, διαβιβάζει, το ταχύτερο δυνατόν, την αίτηση
στην εν λόγω αρχή και ενηµερώνει δεόντως τον αιτούντα ή
ενηµερώνει τον αιτούντα ως προς τη δηµόσια αρχή στην οποία
πιστεύει ότι µπορεί να αποταθεί προκειµένου να λάβει τις αιτού-
µενες πληροφορίες·

β) η αίτηση είναι προφανώς παράλογη·

γ) η αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, λαµβα-
νοµένου υπόψη του άρθρου 3 παράγραφος 3·

δ) η αίτηση αφορά ηµιτελές υλικό ή ηµιτελή έγγραφα και
δεδοµένα·

ε) η αίτηση αφορά εσωτερικές επικοινωνίες, λαµβανοµένου υπόψη
του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετείται από την δηµοσιο-
ποίηση των πληροφοριών αυτών.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για το λόγο ότι αφορά ηµιτελές
υλικό, η δηµόσια αρχή αναφέρει το όνοµα της αρχής που ετοιµάζει
το υλικό και τον εκτιµώµενο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλή-
ρωσή του.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την απόρριψη
αιτήσεων περιβαλλοντικών πληροφοριών εάν η δηµοσιοποίηση των
πληροφοριών αυτών θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά:

α) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων
αρχών, εφόσον ο εµπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται
από τη νοµοθεσία·

β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα·

γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την δυνατότητα κάθε προ-
σώπου για δίκαιη δίκη ή τη δυνατότητα µιας δηµόσιας αρχής
να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα·

δ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών ή βιοµηχανικών πληρο-
φοριών όταν η εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει αυτόν
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα προκειµένου να προστατευθεί
θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου του δηµό-
σιου συµφέροντος για την τήρηση του εµπιστευτικού
χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού
απορρήτου·

ε) τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·

στ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και
αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρό-
σωπο δεν έχει συναινέσει στην δηµοσιοποίηση των πληροφο-
ριών, εφόσον προβλέπεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας από
εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία·

ζ) τα συµφέροντα προστασίας οιουδήποτε προσώπου το οποίο
έχει δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να
του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νοµική
υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει συναινέ-
σει στην δηµοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών·

η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι
ως άνω πληροφορίες, όπως ο εντοπισµός σπάνιων ειδών.

Οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για τη συγκε-
κριµένη περίπτωση, του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η
δηµοσιοποίηση των πληροφοριών. Σε κάθε συγκεκριµένη περί-
πτωση, το δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση των
πληροφοριών σταθµίζεται συγκριτικά προς το συµφέρον που εξυπη-
ρετεί η άρνηση. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται, δυνάµει της παραγρά-
φου 2 στοιχεία α), δ), στ), ζ) και η), να προβλέπουν την απόρριψη
αιτήσεων που αφορούν πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές στο
περιβάλλον.

Εν προκειµένω και για την εφαρµογή του στοιχείου στ), τα κράτη
µέλη µεριµνούν για την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 95/
46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1).

3. Εάν ένα κράτος µέλος προβλέπει εξαιρέσεις, µπορεί να καταρ-
τίσει κατάλογο κριτηρίων, προσπελάσιµο από το κοινό, βάσει των
οποίων η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίζει τον τρόπο εξέτασης
των αιτήσεων.
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4. Περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δηµό-
σιες αρχές ή για λογαριασµό τους και οι οποίες έχουν ζητηθεί από
τον αιτούντα παρέχονται εν µέρει όταν είναι δυνατόν να διαχωρι-
σθούν οι πληροφορίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1 στοιχεία δ) και ε) ή της παραγράφου 2 από το υπό-
λοιπο των αιτούµενων πληροφοριών.

5. Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν µέρει, των αιτούµενων
πληροφοριών κοινοποιείται στον αιτούντα εγγράφως ή ηλεκτρο-
νικώς, εάν η αίτηση υποβλήθηκε εγγράφως ή εάν ο αιτών το
ζητήσει ρητώς, εντός της προθεσµίας του άρθρου 3 παράγραφος 2
στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, στοιχείο β). Η κοινοποίηση πρέπει
να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προσφυγής που προβλέπεται
σύµφωνα µε το άρθρο 6.

Άρθρο 5

Τέλη

1. Η πρόσβαση στα δηµόσια αρχεία ή καταλόγους που καταρτί-
ζονται και τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 5 και η επιτόπια εξέταση αιτούµενων πληροφοριών
είναι δωρεάν.

2. Οι δηµόσιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν τέλη για την
παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών αλλά τα τέλη αυτά δεν
υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό.

3. Σε περίπτωση επιβολής τέλους, οι δηµόσιες αρχές δηµο-
σιεύουν και διαθέτουν στους αιτούντες πίνακα αυτών των τελών
καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες
ένα τέλος µπορεί να επιβληθεί ή να αρθεί.

Άρθρο 6

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών, ο οποίος θεωρεί
ότι η αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε,
απορρίφθηκε αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν µέρει), απαντήθηκε
πληµµελώς ή δεν αντιµετωπίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 3, 4 ή 5, έχει δικαίωµα να ασκεί προσφυγή για την επανε-
ξέταση πράξεων ή παραλείψεων της οικείας δηµόσιας αρχής από
την ίδια ή άλλη δηµόσια αρχή ή για διοικητική επανεξέταση από
ανεξάρτητη και αµερόληπτη νοµίµως συσταθείσα αρχή. Οι σχετικές
διαδικασίες είναι ταχύρρυθµες και διεξάγονται ατελώς ή µε περιο-
ρισµένο κόστος.

2. Πέραν της διαδικασίας προσφυγής η οποία αναφέρεται στην
παράγραφο 1, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο αιτών έχει
δικαίωµα να ασκεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
ανεξάρτητης και αµερόληπτης νοµίµως συσταθείσας αρχής, στο
πλαίσιο της οποίας µπορούν να επανεξετάζονται οι πράξεις ή παρα-
λείψεις της οικείας δηµόσιας αρχής, και της οποίας οι αποφάσεις
µπορεί να γίνουν τελεσίδικες. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να
εξασφαλίζουν ότι οι τρίτοι οι οποίοι ενοχοποιούνται από τη δηµο-
σιοποίηση πληροφοριών έχουν επίσης δικαίωµα προσφυγής στη
δικαιοσύνη.

3. Οι τελεσίδικες αποφάσεις δυνάµει της παραγράφου 2 είναι
δεσµευτικές για τη δηµόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία. Οι
σχετικοί λόγοι αναφέρονται εγγράφως, τουλάχιστον στις περι-
πτώσεις που η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν γίνεται δεκτή δυνά-
µει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

∆ιάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξα-
σφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές
πληροφορίες της αρµοδιότητάς τους τις οποίες κατέχουν ή που
κατέχονται για λογαριασµό τους µε σκοπό την ενεργητική και συ-
στηµατική διάδοσή τους, ιδίως µε την τεχνολογία επικοινωνιών
µέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρ-
χουν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται µε την τεχνολογία επικοινωνιών
µέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υπο-
χρεωτικό να περιλαµβάνουν στοιχεία συλλεγέντα πριν από την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτός αν τα στοιχεία αυτά
είναι ήδη διαθέσιµα υπό ηλεκτρονική µορφή.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες
καθίστανται σταδιακά διαθέσιµες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων
που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό µέσω δηµοσίων δικτύων τηλε-
πικοινωνιών.

2. Οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδο-
νται, ενηµερώνονται κατά περίπτωση και περιλαµβάνουν τουλάχι-
στον:

α) τα κείµενα των διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών
καθώς και τα κείµενα της κοινοτικής, εθνικής, περιφερειακής ή
τοπικής νοµοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον ή αναφέρο-
νται σ' αυτό·

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράµµατα που συνδέονται
µε το περιβάλλον·

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν, ή τηρούν σε ηλεκτρονική
µορφή, δηµόσιες αρχές σχετικά µε την εφαρµογή των στοιχείων
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 3·

ε) τα δεδοµένα ή τις περιλήψεις των δεδοµένων που προκύπτουν
από το έλεγχο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να
επηρεάσουν το περιβάλλον·

στ) τις άδειες που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
τις περιβαλλοντικές συµφωνίες ή µια αναφορά για το πού
µπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο
του άρθρου 3·

ζ) τις µελέτες του αντίκτυπου στο περιβάλλον και τις αξιολογή-
σεις των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή µια
αναφορά για το πού µπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η
πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 3.

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων
υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι δηµο-
σιεύονται, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν την
τετραετία, εθνικές και, ενδεχοµένως, περιφερειακές ή τοπικές εκθέ-
σεις σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος· οι εκθέσεις
αυτές περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται.
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4. Με την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών υποχρεώσεων που
επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση άµεσης
απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται πάραυτα και
χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που κατέχονται από τις
δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό τους και οι οποίες θα ήταν δυνα-
τόν να επιτρέψουν στο κοινό, που ενδέχεται να θιγεί, να λάβει
µέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισµό των ζηµιών από την εν
λόγω απειλή.

5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 µπορούν να
ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν άρθρο.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου µε τη δηµιουργία συνδέσεων µε ιστοσελίδες του
∆ιαδικτύου στις οποίες θα µπορούν να αναζητούνται οι πληροφο-
ρίες.

Άρθρο 8

Ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, ότι οι
πληροφορίες που συλλέγονται από τα ίδια ή για λογαριασµό τους
είναι ενηµερωµένες, ακριβείς και συγκρίσιµες.

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι δηµόσιες αρχές απαντούν σε αιτήσεις
παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρά-
γραφος 1 στοιχείο β), υποδεικνύοντας στον αιτούντα πού µπορούν
να βρεθούν πληροφορίες, εφόσον διατίθενται, σχετικά µε τις διαδι-
κασίες µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων ανάλυσης,
δειγµατοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγµάτων που χρησιµο-
ποιούνται για τη συλλογή της αιτούµενης πληροφορίας, ή αναφέ-
ροντας µια τυποποιηµένη διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε.

Άρθρο 9

∆ιαδικασία αναθεώρησης

1. Το αργότερο στις 14 Φεβρουαρίου 2009, τα κράτη µέλη
εκπονούν έκθεση σχετικά µε την πείρα που αποκοµίζεται από την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο στις 14 Αυγού-
στου 2009.

Το αργότερο στις 14 Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή διαβιβάζει
στα κράτη µέλη έγγραφο προσανατολισµού στο οποίο εκτίθεται
σαφώς ο τρόπος µε τον οποίο επιθυµεί να συντάσσουν τις εκθέσεις
τους τα κράτη µέλη.

2. Βάσει της κτηθείσας πείρας και λαµβάνοντας υπόψη τις εξε-
λίξεις στην τεχνολογία επικοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και την
ηλεκτρονική τεχνολογία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση συνοδευόµενη από τις τυχόν
προτάσεις αναθεώρησης τις οποίες κρίνει σκόπιµες.

Άρθρο 10

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2005.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παρόµοια ανα-
φορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 11

Κατάργηση

Η οδηγία 90/313/ΕΟΚ καταργείται από τις 14 Φεβρουαρίου
2005.

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ως παρα-
ποµπές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας
του παραρτήµατος.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 90/313/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 Άρθρο 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο α) Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 2 παράγραφος 2

— Άρθρο 2 παράγραφος 3

— Άρθρο 2 παράγραφος 4

— Άρθρο 2 παράγραφος 5

— Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 2 και άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 2 και άρθρο 4 παράγραφος 5

— Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

— Άρθρο 3 παράγραφος 3

— Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 6 παράγραφος 2

— Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 Άρθρο 5 παράγραφος 1

— Άρθρο 5 παράγραφος 2

— Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 3 παράγραφος
1

Άρθρο 7 Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3

— Άρθρο 7 παράγραφος 4

— Άρθρο 7 παράγραφος 5

— Άρθρο 7 παράγραφος 6

— Άρθρο 8

Άρθρο 8 Άρθρο 9

Άρθρο 9 Άρθρο 10

Άρθρο 10 Άρθρο 13

— Άρθρο 11

— Άρθρο 12
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