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Νέο θεσµικό πλαίσιο για τους περιβαλλοντικούς όρους
Με ΚΥΑ καταργείται η διακριτή κατάταξη των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε βαθµούς
όχλησης
Σάββατο, 19 Σεπτεµβρίου 2020
Σηµαντική µείωση του διοικητικού βάρους για την ελληνική βιοµηχανία, µε το 25% των
µεταποιητικών δραστηριοτήτων να µη χρειάζεται πλέον την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), συνεπάγεται το νέο θεσµικό πλαίσιο µε την κατάργηση του
αναχρονιστικού συστήµατος της διακριτής κατάταξης των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε
βαθµούς όχλησης και την αντικατάστασή του µε την περιβαλλοντική κατάταξη, που εδράζεται σε
σχετικές σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρµογή του Νόµου 4635/2019, σχεδόν στο 79% των
µεταποιητικών δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται εξορθολογισµός της κατηγορίας όχλησης προς ένα
ευνοϊκότερο καθεστώς χωροθέτησης, ενώ, όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ένα
επιπλέον 25% των επιχειρήσεων θα έχει αισθητά µικρότερο διοικητικό φορτίο.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η φαρµακοβιοµηχανία, που αποτελεί έναν εξαιρετικά σηµαντικό
κλάδο της ελληνικής βιοµηχανίας.
Ενώ µέχρι σήµερα ακόµα και για τον παραµικρό εκσυγχρονισµό απαιτείτο Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, πλέον σχεδόν το σύνολο της
ελληνικής φαρµακευτικής βιοµηχανίας εµπίπτει σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων και κατ’ αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από ένα πολύ µεγάλο διοικητικό βάρος.
Τι προβλέπει
Συγκεκριµένα, µε τη νέα ΚΥΑ:
* Εναρµονίζεται αποτελεσµατικότερα η ελληνική µε την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία.
* Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των µεταποιητικών
δραστηριοτήτων.
* Καταργείται ένα απαρχαιωµένο σύστηµα κατάταξης το οποίο δεν ελάµβανε πλήρως υπ’ όψιν τις
τεχνολογικές και νοµοθετικές εξελίξεις στην Ευρώπη.
* Παρέχεται η δυνατότητα χωροθέτησης σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν πάψει να είναι
ρυπογόνες εδώ και πολλά χρόνια, προστατεύοντας το περιβάλλον.
Σηµειώνεται ότι, λαµβάνοντας ειδική µέριµνα για την προστασία Περιβάλλοντος και την ασφάλεια
των εργαζοµένων, δραστηριότητες που υπάγονται στην Οδηγία Seveso αυτόµατα εµπίπτουν σε
καθεστώς Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ακόµα και αν, βάσει της κατάταξης στην εν
λόγω ΚΥΑ, θα υπάγονταν σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης επισηµαίνει: «Όπως
είχαµε δεσµευθεί από την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σκοπός µας είναι να µετατρέψουµε την Ελλάδα στη πιο φιλική προς την
επιχειρηµατικότητα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έκδοση της συγκεκριµένης ΚΥΑ γίνεται
ένα τεράστιο βήµα στην κατεύθυνση αποτελεσµατικότερης εναρµόνισης της ελληνικής µε την
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία και εκσυγχρονισµού του πλαισίου αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Η βιοµηχανία στην Ελλάδα
απαλλάσσεται από ένα τεράστιο διοικητικό βάρος, ώστε, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, να
µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερα, γρηγορότερα και οικονοµικότερα».

