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Η κλιµατική αλλαγή στην Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Γιώργος Μπάλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, 
Δικηγόρος 

Ι. Εισαγωγή 

Τόσο στο επιστηµονικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο, σε πλανητική κλίµακα, υπάρχει 
ευρύτατη συναίνεση ότι η κλιµατική αλλαγή απειλεί να αποσταθεροποιήσει τα 
οικοσυστήµατα, να προκαλέσει καταστροφικές ζηµίες µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται αυξηµένοι θάνατοι, εκατοµµύρια προσφύγων, εκτεταµένη 
καταστροφή ιδιοκτησιών και καθολική διατροφική ανασφάλεια . Σε διεθνές επίπεδο 1

η νοµικο-πολιτική αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης άρχισε πολύ νωρίς µε 
κορύφωση την Παγκόσµια  Διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία υπεγράφη η 
Σύµβαση-Πλαίσιο για την κλιµατική αλλαγή .  2

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ως άνω Σύµβασης, υπεγράφη το 2015 η Συµφωνία του 
Παρισιού . Η εν λόγω συµφωνία αποτελεί το σηµαντικότερο κείµενο του διεθνούς 3

δικαίου του περιβάλλοντος σχετικά µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, 
στην οποία περιλαµβάνονται νεωτερικές προσεγγίσεις που την κατευθύνουν πέραν 
των µέχρι τώρα κανονιστικών παραδοχών . Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι στόχοι 4

που τίθενται στη Συµφωνία του Παρισιού σχετικά µε τα µέτρα µετριασµού και 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, αποτελούν βασική παράµετρο των δικαστικών 
αποφάσεων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής .  5

Γενικότερα, σε πλανητικό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές δίκες που έχουν ως 
αντικείµενο την κλιµατική κρίση. Ο σηµαντικός ρόλος των εθνικών δικαστηρίων 

 Βλ., Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1,5 C: Summary for Policy 1

Makers (2018).

 U.N. Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, 1771 U.N.T.S. 107.2

 U.N. Framework on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on its Twenty-First Ses3 -
sion, U.N. Doc. FCCC/CP/2015/10/Add. 1, Annex 929.1.2016)

 C.P. Carlarne & JD Colaveccio, “Balancing Equity and Effectiveness: The Paris Agreement & the 4

Future of International Climate Change Law” 27 N.Y.U. Environmental Law Journal 111 (2019). R.S. 
Dimitrov, “The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors” 16 Global Environmental 
Policy 1,2 (2016). P. Lawrence & M. Reder, “Equity and the Paris Agreement: Legal and Philosophical 
Perspectives” 31 Journal of Environmental Law 514 (2019). L. Rajamani, “The 2015 Paris Agreement: 
Interplay Between Hard, Soft, and Non-Obligations” 28 Journal of Environmental Law 358 (2016).

 L. Wegener, “Can the Paris Agreement Help Climate Change Litigation and Vice Versa?” 9 Transna5 -
tional Environmental Law 24 (2020). 
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στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης έχει τονιστεί από τη θεωρία ευρύτατα , 6

χωρίς να λείπουν και οι κριτικές απόψεις . Οι ΗΠΑ έχουν τη µερίδα του λέοντος 7

καθώς είναι σε εξέλιξη ή έχουν εκδικαστεί περίπου 1.500 υποθέσεις (από πολιτειακά 
και οµοσπονδιακά δικαστήρια). Ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη σε όλες τις 
ηπείρους, στα οποία οι σχετικές δίκες ανέρχονται µέχρι σήµερα µεταξύ 1000 
και1200.  

Οι εν λόγω δίκες αφορούν κυρίως σε: α) Προσφυγές σχετικά µε παράλειψη 
οφειλόµενης ενέργειας εκ µέρους των κρατών (π.χ. υπόθεση Massachusetts v EPA 
[2007], υπόθεση Urgenda [2018], υπόθεση Carvahlo and others v Parliament and 
Council [2019]). β) Αγωγές σχετικά µε την παράβαση των διατάξεων του ιδιωτικού 
δικαίου σχετικά µε την προστασία των κοινών και των κοινόχρηστων πραγµάτων 
(π.χ. Juliana v USA [2017], Kanuk v Alask Dep’t of Nat Res [2012]). γ) Αγωγές 
αποζηµίωσης (π.χ., στη Γερµανία, υπόθεση RWE [2017]). δ) Αιτήσεις ακυρώσεως 
σχετικά µε την παράβαση της νοµοθεσίας για την εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (π.χ., στην Αγγλία, υπόθεση Heathrow airport [2019], στις ΗΠΑ, 
υπόθεση WildEarth Guardians v U.S. Bureau of Land Mgmt  [2017] στην Αυστραλία, 
υπόθεση Gloucester Resources Limited v Minister of Planning [2019]).  

 Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την ΕΕ είναι η πρώτη ήπειρος του πλανήτη η οποία 
θεσπίζει νοµικά δεσµευτικούς στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις της Συµφωνίας του Παρισιού. Συγκεκριµένα, στην 
Πρόταση Κανονισµού  αναφέρεται ότι o κανονισµός έχει ως σκοπό την επίτευξη των 8

στόχων της ως άνω συµφωνίας και ειδικότερα την κλιµατική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050 . Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα πλέγµα 9

 Βλ., ενδεικτικά,J. Peel & H.M. Osofsky, Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner 6

Energy (Cambridge University Press, 2015). M. Wilensky, “Climate Change in the Courts: An Assess-
ment of Non-U.S. Climate Litigation” 26 Duke Environmental Law & Policy Forum 131 (2015). B. 
Preston, “The Contribution of Courts in Tackling Climate Change” 28 Journal of Environmental Law 
11 (2016). A. Averchenkova, S. Frankhouser & M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Litiga-
tion (Edward Elgar, 2017). K. Bouer, “The Unsexy Future of Climate Change Litigation” 30 Journal of 
Environmental Law 483 (2018). G. Ganguly, J. Setzer & V. Heyvaert, “If at First You Don’t Succeed: 
Suing Corporations for Climate Change” 38 Oxford Journal of Legal Studies 841 (2018). J. Setzer & 
L.C. Vanhala, “Climate Change Litigation: A Review of Research on Courts and Litigants in Climate 
Governance” WIREs Climate Change 1 (2019). 

 Σύµφωνα µε αυτές τις απόψεις, η εµπλοκή της δικαιοσύνης στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής είναι 7

δυνατόν να εκληφθεί ως επέµβαση της δικαστικής εξουσίας σε ένα πολιτικό ζήτηµα όπως αυτό της 
κλιµατικής αλλαγής. Βλ.  L. Burgers, “Should Judges Make Climate Law?” 9 Transnational Environ-
mental Law 58  (2020).

 Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου 8

µε στόχο την επίτευξη κλιµατικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόµος για το κλίµα), COM(2020) 80 Final, 4.3.2020.

 Ibid. άρθρο 1.9
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ειδικότερων ρυθµίσεων οι οποίες, απο κοινού, αποσκοπούν στην επίτευξη των ίδιων 
στόχων. Πρόκειται, συγκεκριµένα, για: α) τον  Κανονισµό (ΕΕ) 2018/841 σχετικά µε 
την συµπερίληψη των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας . β)  τον 10

Κανονισµό (ΕΕ) 2018/842 σχετικά µε τις δεσµευτικές ετήσιες µειώσεις των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τα κράτη µέλη από το 2021 έως το 2030 . γ) Τον 11

Κανονισµό (ΕΕ) 2018/1999 για την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της 
Δράσης για το Κλίµα . δ) Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 για την ενίσχυση οικονοµικά 12

αποδοτικών µειώσεων των εκποµπών και την προώθηση επενδύσεων χαµηλών 
ανθρακούχων εκποµπών  και ε) την  Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της 13

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές . 14

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η νοµικο-πολιτική δράση της ΕΕ εδράζεται σε διατάξεις 
του πρωτογενούς δικαίου και ειδικότερα: α)  στο Άρθρο 3, παράγραφος 3 της ΣΕΕ το 
οποίο θέτει  «ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος» ως έναν από τους πολιτικούς και νοµικά δεσµευτικούς στόχους της 
ΕΕ. β) Στο Άρθρο 191, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το οποίο συµπληρώνει το παραπάνω 
Άρθρο 3 ΣΕΕ µε ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, µεταξύ των οποίων 
συµπεριλαµβάνει «την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής». γ) Στο Άρθρο 192, 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ το οποίο καθορίζει την αρµοδιότητα της ΕΕ να λαµβάνει µέτρα 
µετριασµού για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

ΙΙ Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) 

Α. Η ΕΠΕ στην ΕΕ 

1. Εισαγωγικά σχόλια 

Η ΕΠΕ αφορά στον εντοπισµό, την πρόβλεψη, την αξιολόγηση και την αποφυγή ή 
τον  µετριασµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον έργων, σχεδίων ή προγραµµάτων. 
Πρόκειται για µια συστηµατική και ολοκληρωµένη ανάλυση η οποία χρησιµοποιεί 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά εργαλεία. Εγγενώς, η ΕΠΕ αφορά στο µέλλον 
καθόσον επικεντρώνεται στους µελλοντικούς κινδύνους ή επιπτώσεις, λειτουργεί 
δηλαδή προληπτικά. Ο στόχος της είναι να παρέχει πληροφόρηση, τόσο στις αρµόδιες 

 EE L 156 της 19.6.2018.10

 EE L 156 της 19.6.2018.11

 EE L 328 της 21.12.2018.12

 EE L 76 της 19.3.2018.13

 EE L 328 της 21.12.2018.14
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αρχές που λαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις όσο και στο κοινό, σχετικά µε την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και να εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια σε όλη τη 
διαδικασία λήψης απόφασης . 15

Η ΕΠΕ αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό τµήµα της πολιτικής και του δικαίου 
περιβάλλοντος της ΕΕ. Έχει αποτυπωθεί σε οριζόντιου χαρακτήρα ρυθµίσεις που 
περιλαµβάνονται σε τρεις οδηγίες: α) στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά µε την 
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων (στο εξής: οδηγία 
ΣΠΕ) . β) Στην Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 16

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον . Η εν λόγω οδηγία 17

κωδικοποίησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ  και τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/18

ΕΕ (στο εξής: οδηγία ΕΠΕ) . γ) Στην Οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των 19

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (στο εξής: οδηγία για 
τους οικοτόπους) . Το κοινό στοιχείο των τριών ως άνω οδηγιών είναι ότι αποτελούν 20

διαδικαστικούς µηχανισµούς µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εκτίµηση των 
επιπτώσεων έργων και σχεδίων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οδηγία 92/43/ΕΚ, σε αντίθεση µε τις άλλες 
δύο, είναι ταυτόχρονα ουσιαστικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως αυτό 
προκύπτει από τη νοµολογία του ΔΕΕ . 21

Οι ως άνω τρεις οδηγίες υιοθετήθηκαν βάσει του άρθρου 192 ΣΛΕΕ. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν υφίσταται πλήρης εναρµόνιση και, κατά συνέπεια, οι σχετικές εθνικές 
ρυθµίσεις µπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες των οδηγιών. Σε καµία δε 
περίπτωση δεν πρέπει το προστατευτικό πεδίο των  εθνικών ρυθµίσεων να 
υπολείπεται εκείνου των οδηγιών. Με άλλες λέξεις, το αποτέλεσµα από τη 
συνδυαστική εφαρµογή του Άρθρου 4, παράγραφος 3 ΣΕΕ και του Άρθρου 288 

 L. Kørnøv, “Introduction to Environmental Assessment of Projects and Planning” In L. Kørnøv, M. 15

Thrane, A. Remmen and H. Lund (eds) Tools for Sustainable Development (Aalborg: Aalborg 
Universitetsforlag, 2007) 343-354.

 ΕΕ L 197/30 της 21.7.2001.16

 ΕΕ L 26/1 της 28.1.2012.17

 Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27.6. 1985 τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ της 3.3.1997,  ΕΕ L 18

73/5 της 14.3.1997 και από την οδηγία 2003/35/ΕΚ της 26.5.2003, ΕΕ L 156/17 της 25.6.2003.

 ΕΕ L 242/1 της 25.4.2014.19

 ΕΕ L 206/7 της 22.7.1992.20

 Αναλυτικά για το εν λόγω ζήτηµα, βλ., Γ. Μπάλια, Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην 21

Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, 2018) 155.
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ΣΛΕΕ είναι ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επίτευξη των στόχων που θέτουν και οι τρεις οδηγίες. 

Οδηγία 2011/92/
ΕΕ

Οδηγία 2001/42/
ΕΚ

Οδηγ ία 9 2 / 4 3 /
ΕΟΚ

Πεδίο εφαρµογής 
(σχετικά µε τα έργα, 
τα σχέδια  
ή τα προγράµµατα)

Εργα υπαγόµενα 
σε διοικητική 
άδεια (άρθρο 2, 
παρ. 1)

Σχέδια 
 και προγράµµατα 
(άρθρο 3)

Σχέδια ή έργα µη 
άµεσα συνδεόµενα 
ή αναγκαία για τη 
διαχείριση του 
τόπου

Πεδίο εφαρµογής 
(σχετικά µε τα 
πρόσωπα)

Κύριος του έργου 
ή 
δηµόσιες αρχές

                                            

Δηµόσιες αρχές
Κύριος του έργου 
ή του σχεδίου ή 
Δηµόσιες αρχές

Εκκίνηση 
διαδικασίας

Εργα «τα οποία 
ενδέχεται να έχουν 
σηµαντικές 
επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, 
µεταξύ άλλων, της 
φύσεως, του 
µεγέθους ή της 
θέσεώς τους» 
(άρθρο 2, παρ. 1)

Σχέδια και 
 προγράµµατα «τα 
οποία ενδέχεται να 
έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στο 
περιβάλλον» 
(άρθρο 3)

Εργα και σχέδια 
«τα οποία είναι 
δυνατόν να 
επηρεάζουν 
σηµαντικά τον 
τόπο» 
(άρθρο 6, παρ. 3)

Screening Εργα του 
παραρτήµατος ΙΙ

........... Screening  
ανά περίπτωση

Φύση της εκτίµησης
Εκτίµηση 
των επιπτώσεων 
(άρθρο 2, παρ. 1)

Μελέτη για τις 
επιπτώσεις (άρθρο 
5)

Δέουσα εκτίµηση 
των επιπτώσεων 
(άρθρο 6, παρ. 3)
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Γράφηµα 1. Πίνακας των τριών διαδικασιών ΕΠΕ 

Επιπτώσεις που 
πρέπει να 
εκτιµηθούν

Συνολικές 
επιπτώσεις

Συνολικές 
επιπτώσεις

Επιπτώσεις που 
αφορούν µόνο τους 
στόχους 
διατήρησης του 
τόπου

Δεσµοί µε άλλα 
καθεστώτα 
αδειοδοτήσεων 

Ατοµική 
διοικητική 
αδειοδότηση 
(άρθρο 8). 
Αδειοδότηση 
σύµφωνα µε την 
οδηγία 2010/75/ΕΕ 
(αιτιολ. σκέψη 8)

Κανονιστική ή 
νοµοθετική πράξη 
(άρθρο 4, παρ. 1 
και άρθρο 8)

Κανονιστική πράξη 
για σχέδιο ή 
πρόγραµµα ή 
ατοµική διοικητική 
αδειοδότηση 
ακόµη και για έργα 
που δεν υπάγονται 
σε διοικητική 
άδεια

Αδειοδότηση  
και αιτιολογία

Κατόπιν 
αιτιολογήσεως 
(άρθρο 9) 
δυνατότητα 
αδειοδότησης του 
έργου

Κατόπιν 
αιτιολογήσεως  
(άρθρο 9, παρ. 1) 
δυνατότητα 
έγκρισης του 
σχεδίου ή 
προγράµµατος 

Απαγόρευση 
αδειοδότησης του 
έργου ή έγκρισης 
του σχεδίου, εάν τα 
συµπεράσµατα της 
εκτίµησης είναι 
αρνητικά (άρθρο 6, 
παρ. 3). 
Παρεκκλίσεις 
κατ’εξαίρεση  για 
συγκεκριµένους 
λόγους 

Παρακολούθηση ........... Επανορθωτικές 
δράσεις (άρθρο 10) 

Αντισταθµιστικά 
µέτρα (άρθρο 6, 
παρ. 4)



Page | 7

2. Η οδηγία 2011/92/ΕΕ 
Σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων στο κλιµατικό σύστηµα  

Η Οδηγία 2011/92/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2014/52/ΕΕ) προβλέπει 
την υποχρέωση εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα άρθρα άρθρα 2, 3, 
4 και 5. Ειδικότερα, το άρθρο 3 της οδηγίας ΕΠΕ ορίζει ότι «η ΜΠΕ εντοπίζει, 
περιγράφει και αξιολογεί δεόντως [………….] τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις 
ενός έργου:  
- στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα,  
- στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο, 
- στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά, 
- στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στην πρώτη, 
δεύτερη και τρίτη περίπτωση.»  

 Όπως κρίθηκε από το ΔΕΕ, η τήρηση της υποχρεώσεως που επιβάλλει το άρθρο 3 
«δεν µπορεί να περιορίζεται στον προσδιορισµό και στην περιγραφή των άµεσων και 
έµµεσων συνεπειών ενός σχεδίου έργου σε ορισµένους παράγοντες, αλλά οφείλει να τις 
αξιολογεί κατά περίπτωση µε τον δέοντα τρόπο.»  Ειδικότερα, αυτή η αξιολόγηση, 22

κατά το Δικαστήριο, «συνεπάγεται τον ουσιαστικό έλεγχο των συλλεγέντων στοιχείων 
καθώς και µελέτη του κατά πόσον είναι σκόπιµο τα στοιχεία αυτά να συµπληρωθούν, 
ενδεχοµένως, µε πρόσθετα δεδοµένα. Η αρµόδια αρχή για το περιβάλλον υποχρεούται, 
εποµένως, να φέρει εις πέρας έργο συνιστάµενο όχι µόνο σε διερεύνηση αλλά και σε 
ανάλυση, προκειµένου να προβεί σε όσο το δυνατό πληρέστερη εκτίµηση, αφενός, των 
άµεσων και έµµεσων συνεπειών του εκάστοτε σχεδίου έργου στους παράγοντες που 
απαριθµούνται στις τρεις πρώτες περιπτώσεις του εν λόγω άρθρου 3 και, αφετέρου, της 
µεταξύ τους αλληλεπίδρασης.»  Η τήρηση της υποχρεώσεως που επιβάλλει το άρθρο 23

3, σύµφωνα µε το ΔΕΕ, «δεν µπορεί να περιορίζεται στον προσδιορισµό και στην 
περιγραφή των άµεσων και έµµεσων συνεπειών ενός σχεδίου έργου σε ορισµένους 
παράγοντες, αλλά οφείλει να τις αξιολογεί κατά περίπτωση µε τον δέοντα τρόπο.»   24

Επειδή, όπως αναφέρθηκε ήδη, από το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 1 και το παράρτηµα IV της οδηγίας ΕΠΕ προκύπτει ότι η ΕΠΕ εξετάζει 
το προτεινόµενο έργο ευρύτερα, δηλαδή από την άποψη των συνολικών άµεσων, 

 ΔΕΕ, 3 Μαρτίου 2011, C-50/09, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας [2011] Συλλ Ι-873,, σκ. 37.22

 ΔΕΕ, 3 Μαρτίου 2011, C-50/09, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, σκ. 40.23

 ΔΕΕ, 3 Μαρτίου 2011, C-50/09, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας [2011] Συλλ Ι-873,, σκ. 37.24
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έµµεσων, σωρευτικών και αλληλοεπηρεαζόµενων επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή 
Επ ι τροπή καθορ ί ζ ε ι πο ι ε ς θεωρούντα ι έµ µ εσες , σωρευτ ικέ ς κα ι 
αλληλοεπηρεαζόµενες  επιπτώσεις –οι οποίες συχνά αλληλεπικαλύπτονται- χωρίς 
ωστόσο να προτείνει µεθόδους αξιολόγησης αναφορικά µε την ενδεχόµενη 
σοβαρότητά τους . Το Δικαστήριο, επίσης, διευκρίνισε ότι πρέπει να αποτελούν 25

αντικείµενο της ΕΠΕ όλες οι επιπτώσεις, άµεσες ή έµµεσες , µεσοπρόθεσµες ή 26

µακροπρόθεσµες, σωρευτικές, πρόσκαιρες ή διαρκείς . Ειδικότερα, αναφορικά µε τις 27

σωρευτικές επιπτώσεις το Δικαστήριο έκρινε ότι «η εκτίµηση πρέπει να περιέχει και 
ανάλυση των σωρευτικών συνεπειών που µπορεί να έχει για το περιβάλλον το οικείο 
έργο σε συνδυασµό µε άλλα έργα, στο µέτρο που µια τέτοια ανάλυση είναι αναγκαία 
ώστε η εκτίµηση να καλύπτει την εξέταση κάθε αισθητού αντίκτυπου του επίµαχου 
έργου στο περιβάλλον.»  Επίσης, σύµφωνα µε το παράρτηµα IV της οδηγίας 2011/92, 28

στη ΜΠΕ θα πρέπει να αναφέρονται επίσης τα προτεινόµενα µέτρα αποτροπής, 
πρόληψης, µετριασµού και, εάν είναι εφικτό,  αντιστάθµισης των ως άνω 
επιπτώσεων. 

Σύµφωνα µε την οδηγία ΕΠΕ, η ΜΠΕ πρέπει να αναφέρεται τόσο στις επιπτώσεις 
του έργου στην κλιµατική αλλαγή, όσο και στην επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής 
επί του έργου . Με την έννοια αυτή, η εκτίµηση για το κλίµα περιλαµβάνει τις 29

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (ΑτΘ) ή οποιαδήποτε επίπτωση σχετική µε την 
προσαρµογή . Ειδικότερα, αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή των 30

 European Commission, (2001) Guidance on Indirect, Cumulative and Impact Interactions, όπου οι 25

επιπτώσεις ορίζονται ως εξής: ‘Έµµεσες επιπτώσεις: Επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες δεν είναι 
το άµεσο αποτέλεσµα του σχεδίου, συχνά δε δηµιουργούνται ή προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
πολύπλοκων διεργασιών. Μερικές φορές αναφέρονται ως δεύτερου ή τρίτου επιπέδου επιπτώσεις ή 
δευτερογενείς επιπτώσεις. Σωρευτικές επιπτώσεις: Οι επιπτώσεις που προέρχονται από προσθετικές 
αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από άλλες παρελθούσες, παρούσες ή ευλόγως προβλέψιµες δράσεις 
από κοινού µε το σχέδιο. Αλληλοεπηρεαζόµενες επιπτώσεις: Οι αντιδράσεις µεταξύ των επιπτώσεων 
ενός σχεδίου ή µεταξύ των επιπτώσεων άλλων σχεδίων στο χώρο’. Η Επιτροπή παραθέτει ένα 
συγκεκριµένο παράδειγµα τέτοιων επιπτώσεων: Η ΜΠΕ µιας προτεινόµενης επέκτασης σταθµού 
παραγωγής ενέργειας πρέπει να περιλαµβάνει τους ρύπους αλατιού που προέρχονται από ψυκτικά 
µηχανήµατα και προστίθενται στο γλυκό νερό που µόλις χρησιµοποιήθηκε (παράδειγµα έµµεσων και 
σωρευτικών επιπτώσεων), όπως επίσης εκποµπές διοξειδίου του θείου και διοξειδίου του αζώτου µαζί 
µε εκείνες που προέρχονται από εκποµπές υπαρχόντων ήδη στην περιοχή σταθµών (σωρευτική 
επίπτωση), και την αυξανόµενη –µέσω των χηµικών αντιδράσεων- δηµιουργία όζοντος 
(αλληλεπίδραση των επιπτώσεων). 

 ΔΕΚ, 25 Ιουλίου 2008, CODA, ό.π. σκ. 39.26

 ΔΕΚ, 21 Σεπτεµβρίου 1999, C-392/96, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, ό.π. σκ. 76. ΔΕΚ, 28 Φεβρουαρίου 27

2008, C-2/07, Abraham, ό.π. σκ. 27.

 ΔΕΕ, 24 Νοεµβρίου 2011, C-404/09, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ Ι-11853, σκ. 80.28

 Οδηγία 2014/52, αιτιολογική σκέψη αριθ. 13.29

 Οδηγία ΕΠΕ, παράρτηµα IV, σηµείο 4.30
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πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο 
περιβάλλον, µεταξύ των άλλων, από «τις επιπτώσεις του έργου στο κλίµα (για 
παράδειγµα φύση και µέγεθος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου) και η ευπάθεια 
του έργου στην κλιµατική αλλαγή.»  31

Επίσης, σύµφωνα µε την τροποποιητική οδηγία 2014/52, η κλιµατική αλλαγή και η 
βιοποικιλότητα αποτελούν βασικά αντικείµενα της ΕΠΕ τα οποία 
αλληλοεξαρτώνται . Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο κλίµα και στη βιοποικιλότητα, 32

εγείρει τρία σηµαντικά ζητήµατα: τα µακροπρόθεσµα και σωρευτικά αποτελέσµατα, 
την πολυπλοκότητα της σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος και την επιστηµονική 
αβεβαιότητα σχετικά µε τις προβλέψεις . Για το λόγο αυτό, η ΕΠΕ όταν εξετάζει τις 33

επιπτώσεις ενός έργου στην κλιµατική αλλαγή και στη βιοποικιλότητα µέσω της 
αλληλεξάρτησής τους θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε βάση την αρχή της 
προφύλαξης . 34

Εκτεταµένη αναφορά στην ανάγκη ένταξης τόσο των επιπτώσεων στο κλίµα στο 
πλαίσιο των γενικότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον όσο και της τρωτότητας του 
έργου στην κλιµατική αλλαγή, υπάρχει στο κείµενο της Επιτροπής σχετικά µε την 
εφαρµογή της οδηγίας 2011/92 . Σε ό,τι αφορά, στις επιπτώσεις του έργου στο 35

κλίµα, επισηµααίνεται ότι η ΜΠΕ θα πρέπει, κατ’αρχάς, να περιλαµβάνει τις άµεσες 
και έµµεσες επιπτώσεις των εκποµπών ΑτΘ που προέρχονται από ένα έργο εφόσον 
είναι σηµαντικές. Οι άµεσες εκποµπές ΑτΘ, που πρέπει να αναφέρονται στη ΜΠΕ, 
είναι αυτές  που προέρχονται από ένα έργο κατά τη φάση τόσο της κατασκευής όσο 
και της λειτουργίας του (π.χ. από την καύση στον τόπο της εγκατάστασης των 
ορυκτών καυσίµων ή τη χρήση της ενέργειας) .  36

Οι έµµεσες εκποµπές ΑτΘ είναι αυτές που προέρχονται ή αποφεύγονται ως το 
αποτέλεσµα άλλων δραστηριοτήτων που ενισχύονται ή ενθαρρύνονται από το 

 Οδηγία ΕΠΕ, παράρτηµα IV, σηµείο 5 στ).31

 European Commission, (2013) Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Envi32 -
ronmental Impact Assessment 13.

 Ibid. 39.33

 Αναλυτικά για την ανάγκη εξέτασης της αλληλεξάρτησης µεταξύ της κλιµατικής αλλαγής και της 34

βιοποικιλότητας στη ΜΠΕ, βλ. C. Huglo, Methodologie de l’etude d’impact climatique, (Bruxelles, 
γγγγγBruylant, 2019) 37-56.

 European Commission, (2017) Guidance on the preparation of the preparation of the EIA Report 35

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU).

 Ibid. 39.36
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προτεινόµενο έργο. Π.χ. τέτοιες δραστηριότητες είναι οι υποδοµές  µεταφοράς στις 
οποίες παρατηρούνται αυξηµένες ή  αποφευχθείσες εκποµπές ΑτΘ που συνδέονται µε 
τη χρήση ενέργειας για τη λειτουργία του έργου. Επίσης, οι εµπορικές 
δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται εκποµπές ΑτΘ που οφείλονται στις 
µετακινήσεις των καταναλωτών προς το εµπορικό κατάστηµα.  Η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους µείωσης των 
εκποµπών ΑτΘ που τίθενται σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο. Επίσης, η ΜΠΕ 
πρέπει να εξετάζει το βαθµό στον οποίο ένα σχέδιο συµβάλλει στην επίτευξη των ως 
άνω στόχων ή τις εναλλακτικές λύσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται αυτοί οι 
στόχοι . Ωστόσο, η εκτίµηση των επιπτώσεων στο κλίµα από τις εκποµπές ΑτΘ και 37

η λήψη µέτρων µετριασµού εξαρτάται από τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί . 38

Μια τέτοια µεθοδολογία είναι  αυτή που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την οποία ακολουθούν πολλά κράτη µέλη . 39

  
Σε ό,τι αφορά στην τρωτότητα του έργου στην κλιµατική αλλαγή, η ΜΠΕ θα πρέπει 
να εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο έργο και τη δυνατότητα να 
προσαρµόζεται σε αυτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του . Αξίζει να 40

υπογραµµιστεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εργασίες προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή  θα πρέπει να  επηρεάζουν τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις . Η 41

ενσωµάτωση, στη ΜΠΕ, των µέτρων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή για ένα 
συγκεκριµένο έργο είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς απαιτεί µια άλλη προσέγγιση η 
οποία θα λαµβάνει υπόψη τους µακροπρόθεσµους κινδύνους και την αβεβαιότητα 
που συνδέεται µε αυτούς . 42

 Ibid. 39. Να σηµειωθεί ότι σε µερικά ΚΜ έχει νοµοθετηθεί. Π.χ. Στη Γαλλία η άδεια εγκατάστασης 37

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκρίνεται, αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια, µεταξύ των οποίων «η 
επίπτωση της εγκατάστασης στους στόχους του αγώνα κατά της επιβάρυνσης του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου. Η άδεια πρέπει να είναι συµβατή µε το [νοµικά δεσµευτικό] πολυετές πρόγραµµα 
ενέργειας.» Code de l'énergie, article L311-5 (5o). 

 European Commission, (2017) Guidance on the preparation of the preparation of the EIA Report 38

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 40.

 European Investment Bank, (2018) Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions 39

and Emissions Variations.

 European Commission, (2017) Guidance on the preparation of the preparation of the EIA Report 40

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 39.

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία COM(2019) 640 final 6.41

 European Commission, (2017) Guidance on the preparation of the preparation of the EIA Report 42

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 40.
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Σε ένα µεταγενέστερο κείµενο της Επιτροπής αποσαφηνίζονται επαρκώς τα ζητήµατα 
που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία µιας επιχείρησης σε σχέση µε την κλιµατική 
αλλαγή. Το εν λόγω κείµενο, ως εκ του περιεχοµένου του, αποτελεί οδηγό για το πως 
θα πρέπει να εκπονείται µια ΜΠΕ αναφορικά µε τα παραπάνω ζητήµατα .  43

Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι στις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλει µια 
επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται αφενός µεν οι κυριότεροι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή στην εν λόγω επιχείρηση αφετέρου δε οι 
κυριότεροι κίνδυνοι αρνητικών επιπτώσεων στο κλίµα από τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης .   44

Ως παραδείγµατα των κινδύνων αρνητικών επιπτώσεων στο κλίµα είναι η εκποµπή 
ΑτΘ από τη λειτουργία µιας επιχείρησης ή η ενέργεια που αγοράζει µια επιχείρηση 
και η οποία έχει παραχθεί από ορυκτά καύσιµα. Ως παραδείγµατα αρνητικών 
επιπτώσεων στην επιχείρηση από την κλιµατική αλλαγή είναι: α) οι οξείς φυσικοί 
κίνδυνοι (καταιγίδες, πληµµύρες ή κύµατα καύσιµα), η άνοδος της στάθµης της 
θάλασσας ή αλλαγές στην παραγωγικότητα του εδάφους. β) Οι κίνδυνοι µετάβασης 
(κίνδυνοι από την πολιτική διαχείριση, νοµικοί κίνδυνοι ή τεχνολογικοί κίνδυνοι . 45

Ειδικότερα, σχετικά µε τις εκποµπές ΑτΘ, µεταξύ των πληροφοριών που θα πρέπει να 
υποβάλει η επιχείρηση είναι: α) Οι άµεσες εκποµπές ΑτΘ ώστε να καταστεί γνωστό 
το οικείο αποτύπωµα άνθρακα από τις άµεσες εκποµπές. β) Οι έµµεσες επιπτώσεις 
ΑτΘ από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατµού, θέρµανσης ή ψύξης που 
αποκτάται ή καταναλώνεται. γ) Οι έµµεσες εκποµπές ΑτΘ από δραστηριότητες που 
ασκούνται «κατάντη» (downstream) και «ανάντη» (upstream) σε σχέση µε τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. δ) Η συνολική κατανάλωση και/ή παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές . 46

3. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ 

Σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων στο κλιµατικό σύστηµα  

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων µη 43

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών: Συµπλήρωµα σχετικά µε την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το 
κλίµα, (2019C 209/01 της 20.6.2019.

 Η υποχρέωση υποβολής των ως άνω πληροφοριών προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2014/95/44

ΕΕ.

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων µη 45

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών: Συµπλήρωµα σχετικά µε την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το 
κλίµα, ό.π. 6-7.

 Ibid. 13.46
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 Όπως ήδη τονίστηκε, µεταξύ των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην 
Περιβαλλοντική Μελέτη, είναι οι επιπτώσεις σχεδίων ή προγραµµάτων στο κλιµατικό 
σύστηµα και στη βιοποικιλότητα, όπως επίσης και οι σχέσεις µεταξύ των ως άνω 
παραγόντων . Η ιδιαίτερη σηµασία των εν λόγω πληροφοριών έγκειται στο γεγονός 47

ότι, πρώτον, η οφειλόµενη στις δραστηριότητες του ανθρώπου κλιµατική αλλαγή έχει 
ήδη επιφέρει ευρύτατες επιπτώσεις στα ανθρώπινα και στα φυσικά συστήµατα, 
γεγονός που δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία . Δεύτερον, η κλιµατική αλλαγή 48

επιφέρει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στις 
οικοσυστηµικές λειτουργίες και υπηρεσίες . Τέλος, η βιοποικιλότητα έχει ήδη 49

υποστεί πολλές πιέσεις –πέραν της κλιµατικής αλλαγής- µε αποτέλεσµα η µείωσή της 
να έχει λάβει, σε πολλές περιπτώσεις, δραµατικές διαστάσεις . Λόγω της ιδιαίτερης 50

σηµασίας της σχέσης του κλιµατικού συστήµατος και της βιοποικιλότητας στο 
πλαίσιο της εκπόνησης σχεδίων ή προγραµµάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
ειδικό οδηγό . 51

Στον εν λόγω οδηγό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραµµίζει ότι υπάρχουν οφέλη από 
την ενσωµάτωση στοιχείων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή (π.χ. οι 
αναµενόµενες εκποµπές ΑτΘ από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος) και µε 
τη βιοποικιλότητα (π.χ. η εκτίµηση των επιπτώσεων και η συσχέτισή τους µε τη 
στρατηγική της ΕΕ ή των κρατών µελών για την προστασία της) από τα πρώϊµα 
στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου ή προγράµµατος όταν δηλαδή όλες οι επιλογές είναι 
ανοιχτές . Συγκεκριµένα, τονίζεται ότι η αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων 52

µετριασµού και προσαρµογής αναφορικά µε την κλιµατική αλλαγή, όπως επίσης και 
η υποβάθµιση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών, η απώλεια οικοτόπων, η απώλεια των 

 Οδηγία ΣΠΕ, Παράρτηµα Ι, (στ).47

 IPCC, Fifth Assessment Synthesis Report 2014 (Summary for Policymakers), SPM3. Académie des 48

sciences, (2017) Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux changements climatiques et leurs 
limites 12 (όπου υπογραµµίζεται ότι η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, εξ αιτίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κατά 1 βαθµό Κελσίου στη διάρκεια του 20ου αιώνα επηρεάζει ήδη όλα 
τα οικολογικά επίπεδα οργάνωσης, από τους ζωϊκούς και φυτικούς πληθυσµούς µέχρι τα 
οικοσυστήµατα. Το εύρος και η ποικιλία των επιπτώσεων στις οικοσυστηµικές υπηρεσίες είναι ένα από 
τα κύρια ζητήµατα που θέτει η κλιµατική αλλαγή).

 IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Summary for Policymakers) 49

12.

 Βλ., µεταξύ άλλων, European Commission, Halting the loss of biodiversity by 2020 –and beyond- 50

Sustaining ecosystem services for human well-being, COM(2006) 216.

 European Commission, (2013) Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into 51

Strategic Environmental Assessment.

 Ibid. 16.52
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ειδών και της γενετικής ποικιλοµορφίας, αποτελούν θεµελιώδεις παραµέτρους της 
στρατηγικής περιβαλλοντικής µελέτης (ΣΠΜ) . Και τούτο διότι συµβάλλουν στο 53

στόχο της οδηγίας ΣΠΕ που είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος 
και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία σχεδίων και 
προγραµµάτων . 54

Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκτιµήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει συγκεκριµένους τρόπους και εργαλεία µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται 
οι µετρητές των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, ο εντοπισµός των πηγών τους και η 
σωρευτική δράση τους, η περιγραφή των οικοσυστηµικών υπηρεσιών και η 
αξιολόγησή τους, η χρήση GIS, η συστηµατική παρακολούθηση και η 
προσαρµοστική διαχείριση κατά τη φάση εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος 
κλπ . Αξίζει να τονιστεί ότι ο ΟΟΣΑ, επίσης, θεωρεί ότι είναι σηµαντική η ένταξη 55

της κλιµατικής αλλαγής στη ΣΠΜ ως βασικού της στοιχείου. Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ 
επισηµαίνει ότι η ΣΠΜ θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον από τα εξής 
στοιχεία: α) Ανάλυση της εκτέλεσης υπαρχόντων ή νέων σχεδίων και προγραµµάτων 
υπό το φως των νέων προβλέψεων σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή στον 
συγκεκριµένο χώρο. β) Μία ολοκληρωµένη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων 
και κατάρτισης του σχεδίου ή του προγράµµατος ώστε να προκύψουν και να 
ελεγχθούν διάφορες επιλογές σχεδίων και προγραµµάτων σε συνάρτηση µε 
διαφορετικά σενάρια, όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή,  τα οποία θα πρέπει να 
παρατίθενται στην ΣΠΜ .  56

Αξίζει να τονιστεί ότι πρέπει να αξιολογείται συγκεκριµένα και ειδικά η επίπτωση της 
κλιµατικής αλλαγής –στο βαθµό που συµβάλλει σε αυτή την αλλαγή η εφαρµογή του 

 Ibid. 30-36.53

 Άρθρο 1, της οδηγίας ΣΠΕ.54

 European Commission, (2013) Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into 55

Strategic Environmental Assessment, ό.π. 37-49.  

 OECD, Strategic environmental assessment and adaptation to climate change (Advisory note, New 56

York: OECD 2010) 7.
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συγκεκριµένου σχεδίου ή προγράµµατος- στη βιοποικιλότητα . Η εν λόγω ειδική 57

εκτίµηση διενεργείται στο πλαίσιο της επιβαλλόµενης γενικότερης εκτίµησης των 
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από την εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος 
που οφείλεται στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του  (βιοµηχανικές δραστηριότητες, 
υποδοµές, κατασκευές κλπ). Η συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα από την εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική καθόσον το επίπεδο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για να επιτευχθούν οι 
στόχοι για την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 . 58

 Όπως τονίζεται σε σχετικό κείµενο του Προγράµµατος για το Περιβάλλον του ΟΗΕ 
(UNEP) χρειάζεται να υιοθετηθεί µια οικοσυστηµική προσέγγιση η οποία αποτελεί το 
κατάλληλο πλαίσιο για την εκτίµηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα των 
προτεινόµενων σχεδίων και προγραµµάτων πολλώ δε µάλλον σε συνθήκες 
κλιµατικής αλλαγής. Ειδικότερα, µε βάση την ως άνω προσέγγιση θα µπορούν να 
προσδιοριστούν οι χρονικές και χωρικές κλίµακες των προβληµάτων, όπως επίσης οι 
λειτουργίες της βιοποικιλότητας (και οι εµφανείς και µη εµφανείς αξίες τους για τους 
ανθρώπους) που θα µπορούσαν να προσβληθούν από το προτεινόµενο σχέδιο ή 
πρόγραµµα, ο τύπος προσαρµοστικών µέτρων µετριασµού και η ανάγκη για 
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων στη λήψη απόφασης . 59

Β. Η ΕΠΕ στις ΗΠΑ 
1. Βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

Στις ΗΠΑ η βασική νοµοθεσία ΕΠΕ ειναι ο National Environmental Policy Act 
(ΝΕΡΑ), ο οποίος αποτέλεσε την αφετηρία για την θέσπιση κανόνων σχετικά µε την 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο . 60

 Θα πρέπει να αξιολογούνται τόσο οι άµεσες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα 57

(π.χ. η απώλεια ή υποβάθµιση των οικοτόπων, οι αλλαγές στην κατανοµή των ειδών στο χώρο, η 
γεωγραφική αποµόνωση ή εξαφάνιση πληθυσµών που δεν είναι ικανοί να προσαρµοστούν ή να 
µεταναστεύσουν, νέες αλληλοεπιδράσεις µεταξύ των ειδών) όσο και οι έµµεσες (π.χ. η διατάραξη της 
αλληλεπίδρασης θηρευτή-θυράµατος)). Βλ., E.E. Seney et al., “Climate Change, Marine 
Environments, and the US Endangered Species Act” (2013) 27 Conservation Biology 1140.

 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, (2011) Plan stratégique pour la biodiversité 58

2011-2020 et les Objectifs d’Aichi.    

 UNEP/CBD/COP/6/20 (2002), Guidelines for incorporating biodiversity-related issues into envi59 -
ronmental impact assessment legislation and/or process and in strategic environmental assessment 93.

 42 U.S.C. §§ 4321-4370f (2006).60
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Ο ΝΕΡΑ, απαρτίζεται από ένα σύνολο αρχών, κανόνων και κατευθύνσεων που 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο 
αυτό ονοµάστηκε η ‘Magna Carta’ του περιβαλλοντικού δικαίου . Η  συγκεκριµένη 61

νοµοθεσία έχει δύο βασικές κατευθύνσεις: αφενός «υποχρεώνει την αρµόδια αρχή να 
εξετάσει κάθε σηµαντική πλευρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 
προτεινόµενου έργου» και αφετέρου «να εξασφαλίσει ότι η αρµόδια αρχή θα 
πληροφορήσει το κοινό ότι πράγµατι εξέτασε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα κατά 
τη διαδικασία λήψης της απόφασης.»  O NEPA έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα 62

καθόσον απαιτεί από «τις αρµόδιες αρχές να χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη 
διαδικασία για τη λήψη της απόφασης» η οποία «δεν υποχρεώνει να καταλήγει σε 
συγκεκριµένα συµπεράσµατα.»  Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη νοµολογία, δεν 63

επιτρέπεται οι αποφάσεις των δικαστηρίων να αντικαθιστούν τις αποφάσεις των 
αρµόδιων αρχών . Όπως κρίθηκε σε µια πολύ γνωστή  απόφαση, «ο ΝΕΡΑ 64

απαγορεύει, κυρίως,  η αρµόδια αρχή να λάβει απόφαση χωρίς πληροφόρηση παρά µια 
µη ορθή απόφαση.»    65

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τον ΝΕΡΑ η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκπονήσει 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Statement) για 
οποιοδήποτε µεγάλο οµοσπονδιακό έργο το οποίο «επηρεάζει αρνητικά το ανθρώπινο 
περιβάλλον.»  Η εν λόγω Μελέτη θα πρέπει να αναφέρει λεπτοµερώς τις σηµαντικές 66

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις εναλλακτικές σε σχέση µε το 
προτεινόµενο έργο λύσεις, τη σχέση ανάµεσα στις βραχυπρόθεσµες χρήσεις του 
περιβάλλοντος και στην µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα, και κάθε µη αναστρέψιµη 
επίπτωση στους φυσικούς πόρους .  67

2. ΝΕΡΑ και κλιµατική αλλαγή 

 R.J. Lazarus, “Judging Environmental Law” (2004) 18 Tulane Environmental law Journal 204. D.R. 61

Mandelker, “The National Environmental Policy Act: A Review of Its Experience and 
Problems” (2010) 32 Washington University Journal of Law & Policy 293,

 Baltimore Gas & Elec. Co. v. Natural Res. Def. Council, Inc, 462 U.S. 87, 97 (1983).62

 Citizens Against  Burlington, Inc. v. Busey, 938 f.2d 190, 193-94 (D.C. Cir. 1991).63

 N. Slope Borough v. Andrus, 642 F.2d 589, 599 (D.C. Cir. 1980). Marsh v. Or. Nat. Res. Council, 64

490 U.S. 360, 378 (1989).

 Robertson v. Methow Valley Citizens Council, 490 U.S. 332, 351 (1989).65

 42 U.S.C. § 4332(2)(C).66

 Ibid.67
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Ειδικότερα, για την εφαρµογή της νοµοθεσίας ΕΠΕ (ΝΕΡΑ) στο ζήτηµα της 
κλιµατικής αλλαγής ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι κανονιστικές ρυθµίσεις που την 
υλοποιούν . Mια πρώτη θεµελιώδης απαίτηση είναι αυτή που αφορά τις εύλογες 68

εναλλακτικές λύσεις . Η αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων θα πρέπει, µεταξύ 69

των άλλων, να περιλαµβάνει και τη µηδενική λύση, όπως επίσης και τα µέτρα 
µετριασµού τόσο της προτεινόµενης λύσης όσο και των άλλων εναλλακτικών 
λύσεων . Επίσης, θα πρέπει να εξετάζονται οι άµεσες, οι έµµεσες και οι σωρευτικές 70

επιπτώσεις . 71

Μια δεύτερη θεµελιώδης απαίτηση είναι αυτή που αφορά στην υποχρέωση των 
αρµόδιων αρχών να εξετάζουν και να προτείνουν µέτρα µετριασµού . Για τον τρόπο 72

εφαρµογής των ως άνω ρυθµίσεων σχετικά µε τα µέτρα µετριασµού των εκποµπών 
ΑτΘ εκδόθηκε σχετικός οδηγός . Σύµφωνα µε αυτόν, τα µέτρα µετριασµού των 73

εκποµπών ΑτΘ θα πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια και να περιλαµβάνονται τα 
κατάλληλα επίπεδα εκποµπών . Επίσης, είναι υποχρέωση της αρµόδιας αρχής να 74

εξασφαλίζει την παρακολούθηση των µέτρων µετριασµού και να διαθέτει στο κοινό 
τη σχετική πληροφόρηση .  75

Αξίζει να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε τον ως άνω οδηγό, τα µέτρα µετριασµού 
περιλαµβάνουν: 1) Την αποφυγή των επιπτώσεων µε τη συνολική ή µερική 
απαγόρευση δραστηριοτήτων. 2) Την µείωση των επιπτώσεων µε τον περιορισµό του 
βαθµού και του εύρους της δραστηριότητας. 3) Την τροποποίηση των επιπτώσεων µε 
την επιδιόρθωση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που επηρεάστηκε. 4) Τη 
µείωση ή την απάλειψη των επιπτώσεων µε τη διατήρηση κατάλληλων ενεργειών 

 A.W. Reitze, Jr, “Dealing with Climate Change Under the National Environmental Policy Act” 43 68

Wm & Mary Environmental Law & Policy Review (2018) 173.

 40 C.F.R. Part 1500.2(b), 1500.2€, 15002.13.69

 Ibid. Part 1502.14.70

 Ibid. Part 1508.25(c).71

 Ibid. Part 1502.14(f), 1502.16(h), 1505.2©, 1508.25(b)(3).72

 Final Guidance for Federal Departments and Agencies on the Appropriate Use of Mitigation and 73

Monitoring and Clarifying the Appropriate Use of Mitigated Findings of No Significant Impact, 76 
Fed. Reg. 3843, 3844 (21.1.2011).

 Ibid. 3848.74

 Ibid. 3850.75
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καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 5) Την αντιστάθµιση έναντι µιας επίπτωσης µε 
την αντικατάσταση ή την παροχή υποκατάστατων πόρων . 76

Το 2016 ο ανωτέρω οδηγός αντικαταστάθηκε µε ένα νέο που περιλαµβάνει 
λεπτοµερέστερες κατευθύνσεις . Αποσκοπεί, κυρίως, στο να εξασφαλίσει ώστε η 77

ανάλυση των δυνάµει εκποµπών ΑτΘ να είναι αντίστοιχη της έκτασης των 
επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου . Έτσι, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν 78

τις επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου στην κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής στο έργο . Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι άµεσες και έµµεσες 79

εκποµπές ΑτΘ θα πρέπει να ποσοτικοποιούνται όταν αυτό είναι εφικτό . Ωστόσο, το 80

2017 ανακλήθηκε ο ανωτέρω οδηγός από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε την 
επισήµανση, όµως, ότι η εν λόγω ανάκληση «δεν επιφέρει αλλαγές στο νόµο, στις 
κανονιστικές ρυθµίσεις και σε άλλες νοµικά δεσµευτικές διατάξεις.»  81

 Η ανωτέρω ανάκληση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών της 
περιβαλοντικής νοµοθεσίας προς την κατεύθυνση της αποµείωσης της προστασίας 
του περιβάλλοντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής . 82

Είναι άλλωστε γνωστή η δέσµευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ να αποσύρει τις 
ΗΠΑ από τη Συµφωνία του Παρισιού. Το τελευταίο βήµα προς την ως άνω 
κατεύθυνση της αλλαγής της νοµοθεσίας αποτελεί η Πρόταση Τροποποίησης των 
ισχυουσών κανονιστικών ρυθµίσεων . 83

 Ibid. 3847.76

 CEQ, Executive Office of the President, Final Guidance for Federal Departments and Agencies on 77

Consideration of Greenhouse Gas Emissions and the Effects of Climate Change in National Environ-
mental Policy Act Reviews (2016). 

 Ibid. 1.78

 Ibid. 4.79

 Ibid. 80

 Withdrawal of Final Guidance for Federal Departments and Agencies on Consideration of Green81 -
house Gas Emissions and the Effects of Climate Change in National Environmental Policy Act Re-
views, 82 Fed. Reg. 16,576, 16,576,77.

 A.W. Reitze, Jr, “Dealing with Climate Change Under the National Environmental Policy Act” ό.π. 82

192-197.

  Council on Environmental Quality, Update to the Regulations Implementing the Procedural Provi83 -
sions of the National Environmental Policy Act, Fed. Reg. Vol. 85, No 7/Friday, January 10, 2020/Pro-
posed Rules.
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Η εν λόγω Πρόταση Τροποποίησης έχει ως βασική αφετηρία το γεγονός ότι η 
νοµολογία των Οµοσπονδιακών δικαστηρίων των ΗΠΑ είχε µια αύξουσα τάση 
ακυρώσεως αποφάσεων για έγκριση έργων που σχετίζονται µε τη χρήση ορυκτών 
καυσίµων και τις, κατ’επέκταση, εκποµπές ΑτΘ . Για το λόγο αυτό, οι 84

επιχειρούµενες τροποποιήσεις έχουν να κάνουν µε τις κύριες ρυθµίσεις που 
περιλαµβάνονται στην οικεία νοµοθεσία (NEPA και CEQ Regulations), επί τη βάσει 
των οποίων εκδόθηκαν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.  

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαµβάνεται, κατ’αρχάς, η τροποποίηση της 
ρύθµισης για τις εναλλακτικές λύσεις . Συγκεκριµένα διαγράφεται η λέξη «όλες» 85

πριν από τη φράση «εύλογες εναλλακτικές λύσεις.» Με τον τρόπο αυτό µειώνεται το 
εύρος των εναλλακτικών λύσεων. Περαιτέρω, επιχειρούνται δραστικές αλλαγές σε 
βασικούς νοµικούς ορισµούς . Η πρώτη τροποποίηση αφορά τον νοµικό ορισµό 86

«επιπτώσεις». Ειδικότερα, διαγράφονται οι όροι «άµεσες επιπτώσεις», «έµµεσες 
επιπτώσεις» και «σωρευτικές επιπτώσεις» και παραµένει µόνο ο όρος «επιπτώσεις». 
Η εξήγηση που δίνεται από τους συντάκτες της Πρότασης Τροποποίησης είναι ότι οι 
έννοιες «άµεσες επιπτώσεις», «έµµεσες επιπτώσεις» και «σωρευτικές επιπτώσεις» 
έχουν ερµηνευτεί από τα δικαστήρια διασταλτικά µε αποτέλεσµα να διευρύνεται 
ανεπίτρεπτα το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας (ΝΕΡΑ). Για το λόγο αυτό, 
σύµφωνα µε τους συντάκτες, επιβάλλεται η διαγραφή τους. 

Επίσης, τροποποιείται ο ορισµός «σηµαντικές επιπτώσεις». Έτσι, µε την εν λόγω 
τροποποίηση δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως «σηµαντικές» οι επιπτώσεις που 
είναι αποµακρυσµένες χρονικά, γεωγραφικά ή ως αποτέλεσµα εκτεταµένης αιτιώδους 
συνάφειας. Ως άµεση συνέπεια αυτής της τροποποίησης είναι ο περιορισµός του 
πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας (ΝΕΡΑ). Περαιτέρω, ο όρος «εύλογες 
εναλλακτικές λύσεις» αντικαθίσταται µε τον όρο «εύλογο εύρος εναλλακτικών 
λύσεων» οι οποίες, επιπλέον, πρέπει να είναι «τεχνικά και οικονοµικά εφικτές».  

Μια άλλη τροποποίηση αφορά τον όρο «ευλόγως προβλέψιµες» που αναφέρονται 
τόσο στις επιπτώσεις του έργου όσο και στις εναλλακτικές λύσεις. Πλέον, ο όρος 
«ευλόγως προβλέψιµες» συνδέεται αποκλειστικά µε ένα πρόσωπο κανονικής (µέσης) 
επιµέλειας το οποίο πρόκειται να λάβει µια συγκεκριµένη απόφαση. Επίσης, 
τροποποιείται ο όρος «µέτρα µετριασµού» ο οποίος συνδέεται, πλέον, µε τις 

 Για τις σχετικές αποφάσεις, βλ. infra, κεφάλαιο ΙΙΙ.84

 40 C.F.R. Part 1502.14.85

 Ibid. Part 1508.86
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επιπτώσεις µόνο του προτεινόµενου έργου. Είναι, λοιπόν, απολύτως σαφές ότι όλες οι 
τροποποιούµενες διατάξεις είναι προς την κατεύθυνση περιορισµού της εφαρµογής 
της νοµοθεσίας ΕΠΕ (NEPA και CEQ Regulations) ιδίως όσον αφορά την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντιµετώπιση 
των τροποποιήσεων από τα δικαστήρια των ΗΠΑ κυρίως αναφορικά µε το ζήτηµα 
κατά πόσο αυτές οι κανονιστικές διατάξεις είναι συµβατές, µε την εγκριθείσα από το 
κογκρέσο, ισχύουσα νοµοθεσία (ΝΕΡΑ).  

ΙΙΙ. Η κλιµατική αλλαγή στη νοµολογία 

Court of Appeal, R. (on the application of Plan B Earth) et al. v. Secretary of State 
for Transport et al [2020] EWCA Civ 214 

Η  εν λόγω υπόθεση αφορά στην επέκταση του αεροδροµίου Heathrow στο 
Λονδίνο µε την κατασκευή τρίτου αεροδιαδρόµου. Τα κύρια ζητήµατα που 
απασχόλησαν το Εφετείο ήταν η ερµηνεία και εφαρµογή της οδηγίας 92/43 για την 
προστασία των ειδών και των οικοτόπων, της οδηγίας 2001/42 για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής βάσει τόσο 
της οδηγίας ΣΠΕ όσο και της Συµφωνίας του Παρισιού.  

Στον προβληθέντα λόγο ακυρώσεως ότι η διοικητική πράξη που ενέκρινε την 
επέκταση του αεροδροµίου Heathrow είναι παράνοµη διότι δεν έλαβε υπόψη της τη 
Συµφωνία  του Παρισιού αναφορικά µε τον στόχο µείωσης των εκποµπών ΑτΘ το 
δικαστήριο απάντησε θετικά, τονίζοντας ότι η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή (εν 
προκειµένω ο Υπουργός Μεταφορών του ΗΒ) είχε νοµική υποχρέωση να λάβει 
υπόψη της την ως άνω Συµφωνία του Παρισιού .   87

Στη συνέχεια, στον προβληθέντα λόγο ακυρώσεως ότι η προσβαλλόµενη πράξη 
συνιστά παράβαση της οδηγίας ΣΠΕ καθώς δεν υποβλήθηκε ούτε εγκρίθηκε 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), το δικαστήριο έκρινε 
ότι πράγµατι υπάρχει παράβαση της εν λόγω οδηγίας διότι, σύµφωνα µε αυτή, στις 
πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνει η ΣΜΠΕ είναι και «οι στόχοι 
περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο κρατών µελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραµµα, και ο τρόπος µε 
τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν ληφθεί 
υπόψη κατά την προετοιµασία του.»  Συνεπώς, σύµφωνα µε το δικαστήριο, η 88

 Court of Appeal, R. (on the application of Plan B Earth) et al. v. Secretary of State for Transport et 87
al [2020] EWCA Civ 214, σκ. 238.

 Οδηγία 2001/42, παράρτηµα Ι, στοιχείο ε).88
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Συµφωνία του Παρισιού είναι το κατάλληλο διεθνές νοµικό εργαλείο ώστε να 
ληφθεί υπόψη στην προκείµενη περίπτωση . 89

Τέλος, προβλήθηκε εκ µέρους της καθής αρµόδιας αδειοδοτούσας αρχής ο 
ισχυρισµός ότι δεν ήταν δυνατόν αφενός µεν να ποσοτικοποιηθούν οι αναµενόµενες 
εκποµπές ΑτΘ αφετέρου δε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο κλίµα από την 
κατασκευή του τρίτου αεριοδρόµου διότι υφίσταται µεγάλου βαθµού επιστηµονική 
αβεβαιότητα επί του θέµατος αυτού. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό 
κρίνοντας ότι θα έπρεπε να εφαρµοστεί η αρχή της προφύλαξης  έτσι ώστε η 90

επιστηµονική αβεβαιότητα να µην αποτελέσει λόγο να µην ληφθεί υπόψη το 
γεγονός των αναµενόµενων εκποµπών ΑτΘ έστω και αν δεν µπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν πλήρως σε αυτό το στάδιο .  91

Vienna Airport Case, Federal Administrative Court (BVwG Wien), W109 
2000179-1/291E, 2.2. 2017, Constitutional Court (VfGH), E 875/2017-32, E 
886/2017-31, 29.6.2017 

Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε την επέκταση του αεροδροµίου της Βιέννης µε την 
κατασκευή τρίτου αεροδιαδρόµου, η οποία εγκρίθηκε µε άδεια της αρµόδιας αρχής 
το 2012 σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την ΕΠΕ. Κατά της ως άνω απόφασης της 
διοίκησης προσέφυγαν στο αρµόδιο δικαστήριο  (το Οµοσπονδιακό Διοικητικό 
Δικαστήριο) περιβαλλοντικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ των 
ισχυρισµών των αιτούντων ήταν ότι η ως άνω έγκριση της άδειας εκ µέρους της 
αρµόδιας αρχής ήταν παράνοµη διότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις του 
σχεδίου στην κλιµατική αλλαγή.   

Το δικαστήριο τόνισε ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις της Αυστρίας που απορρέουν από 
τη Συµφωνία του Παρισιού επιβάλλουν στις αρµόδιες αρχές να ενσωµατώνουν τις 
επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή στη στάθµιση των έννοµων συµφερόντων κατά 
τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον . Το δικαστήριο 92

ακύρωσε την απόφαση της διοίκησης κρίνοντας ότι αυτή δεν έλαβε υπόψη της τις 

 Court of Appeal, R. (on the application of Plan B Earth) et al. v. Secretary of State for Transport et 89

al [2020] EWCA Civ 214, σκ. 242-247.

 Αξίζει να τονιστεί ότι το δικαστήριο επικαλέστηκε την Αρχή 15 της Διακήρυξης του Ριο (1992) και 90

αναγνώρισε την εν λόγω αρχή ως νοµικά δεσµευτική κάνοντας αναφορά στη νοµολογία του ΔΕΕ (Βλ. 
σκ. 258-260).

 Ibid. σκ. 248-261.91

 Vienna Airport Case, ό.π. σκ. ΙΙΙ.4.5.14. (σ. 121).92
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επιπτώσεις του έργου στην κλιµατική αλλαγή. 

Η υπόθεση οδηγήθηκε, στη συνέχεια, ενώπιον του Συνταγµατικού Δικαστηρίου της 
Αυστρίας το οποίο έκρινε ότι η απόφαση του Οµοσπονδιακού Διοικητικού 
Δικαστηρίου δεν ήταν ειδικά αιτιολογηµένη και ως εκ τούτου ήταν 
αντισυνταγµατική. Περαιτέρω, το Συνταγµατικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Συµφωνία 
του Παρισιού δεν είχε εφαρµογή εν προκειµένω, η δε αντίθετη κρίση του 
δικαστηρίου αποτελεί µη ορθή ερµηνεία της εν λόγω συµφωνίας. Τέλος, συµπέρανε 
ότι η Συµφωνία του Παρισιού δηµιουργεί µόνο διεθνείς υποχρεώσεις χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι οι ρυθµίσεις της έχουν εφαρµογή στην εσωτερική έννοµη τάξη . Με 93

βάση τις παραπάνω παραδοχές το Συνταγµατικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 
του Οµοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου και διατήρησε σε ισχύ την άδεια για 
την κατασκευή του τρίτου αεροδιάδροµου .    94

High Court of South Africa, Earthlife Africa v. Minister of Environmental Affairs, 
65662/16, 8.3.2017 (Thabametsi Case) 

H υπόθεση Thabametsi αφορούσε σε αίτηση ακυρώσεως κατά της έγκρισης 
εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση άνθρακα. Η ως άνω 
αίτηση είχε ως νοµική βάση την εθνική νοµοθεσία για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση . Σύµφωνα µε αυτή  «οι πιθανές συνέπειες ή επιπτώσεις στο 95

περιβάλλον των έργων......πρέπει να ερευνώνται, να αξιολογούνται και να 
ανακοινώνονται στην αρµόδια αρχή.»  Οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι, σύµφωνα µε 96

την ως άνω νοµοθεσία, η ΜΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες οι 
οποίοι συνδέονται µε το περιβάλλον, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η 
κλιµατική αλλαγή, κάνοντας αναφορά στη σύµβαση του  Παρισιού . Εποµένως, 97

εφόσον η αρµόδια αρχή δεν εξέτασε τις επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή 
παραβίασε την ως άνω νοµοθεσία .   98

 Ibid. σκ. 213 (σ. 59).93

 Αναλυτικότερα για την εν λόγω απόφαση, βλ., A.-J. Saiger, “Domestic Courts and the Paris Agree94 -
ment’s Climate Goals: The Need for a Comparative Approach” 9 Transnational Environmental Law 37 
(2020).

 National Environmental Management Act, No. 107 (1998).95

 Ibid. s. 24(1).96

 Ibid.97

 Thabametsi Case, ό.π. σκ. 80.98
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Το δικαστήριο εξέτασε, κατά πόσο η αρµόδια αρχή είχε τη νοµική υποχρέωση να 
εξετάσει τις επιπτώσεις στο κλίµα του εν λόγω έργου. Συνέδεσε δε την ως άνω 
υποχρέωση µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, της διαγενεακής ισότητας και της 
αρχής της προφύλαξης . Ειδικότερα, το δικαστήριο επισήµανε ότι η παράλειψη 99

εκτίµησης των επιπτώσεων εξ αιτίας της κλιµατικής αλλαγής από το συγκεκριµένο 
έργο δεν επέτρεψε στην αρµόδια αρχή να προβεί σε στάθµιση όλων των 
περιβαλλοντικών παραγόντων . 100

Με βάση τις ως άνω παραδοχές το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της αρµόδιας 
αρχής θα έπρεπε να στηρίζεται στην εκτίµηση των επιπτώσεων του έργου στο κλίµα, 
πράγµα που δεν έπραξε. Για το λόγο αυτό το δικαστήριο υποχρέωσε την αρµόδια 
αρχή να εκδόσει νέα απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω επιπτώσεις. Είναι 
άξιο µνείας το γεγονός ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε µεν τη νοµική υποχρέωση της 
αρµόδιας αρχής να λαµβάνει υπόψη την κλιµατική αλλαγή, πλην όµως της 
αναγνώρισε τη διακριτική ευχέρεια να σταθµίσει την οικονοµική ανάπτυξη και την 
προστασία του κλίµατος. Κατόπιν αυτού, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής (του 
Υπουργού) η οποία εκδόθηκε µετά από την απόφαση του δικαστηρίου, εγκρίθηκε η 
άδεια κατασκευής της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφού λήφθηκαν 
υπόψη οι εκτιµήσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις στο κλίµα . Θα πρέπει να τονιστεί 101

ότι η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου δηµιουργεί ένα σοβαρό προηγούµενο  για 
τις µελλοντικές δίκες σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή στη Νότια Αφρική πολλώ δε 
µάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι η εν λόγω χώρα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα 
ορυκτά καύσιµα που αποτελούν τις πηγές εκποµπών ΑτΘ .   102

New South Wales Land and Environment Court, Gloucester Resources Limited v 
Minister for Planning [2019] NSWLEC 7 

Στην προκείµενη υπόθεση, µια εξορυκτική βιοµηχανία ήθελε να κατασκευάσει και 
να θέσει σε λειτουργία ένα ανοιχτό ανθρακορυχείο µε στόχο την παραγωγή 21 

 Ibid. σκ. 81-83. Το δικαστήριο υπογράµµισε ότι η κλιµατική αλλαγή θέτει ένα σοβαρό κίνδυνο στη 99

βιώσιµη ανάπτυξη στη Νότια Αφρική. Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής υπό τη µορφή της 
ανόδου της θερµοκρασίας, της σπάνιος των υδάτων, και της αυξανόµενης συχνότητας φυσικών 
καταστροφών θέτει σοβαρούς κινδύνους........η αντιµετώπιση των οποίων απαιτεί την εφαρµογή της 
αρχής της προφύλαξης (σκ. 83.)

 Ibid. σκ. 95-100100

 T.-L. Humby, “The Thabametsi Case: Case No 656262/16 Earthlife Africa Johannesburg v Minister 101

of Environmental Affairs” 30 Journal of Environmental Law 155 (2018).

 J.-Claude N. Ashuken, “Setting the Scene for Climate Change Litigation in South Africa: Earthlife 102

Africa Johannesburg v Minister of Environmental Affairs and Others [2017] ZAGPPHC 58 (20170 
65662/16” 13 Law, Environment and Development Journal 43 (2017).
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εκατοµµυρίων τόνων άνθρακα σε χρονικό διάστηµα 16 ετών. Η παραπάνω 
επιχείρηση κατέθεσε αίτηση για έγκριση άδειας στην αρµόδια αρχή που είναι ο 
Υπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το νόµο για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση που ισχύει στην Αυστραλία . Ο Υπουργός  απέρριψε 103

την αίτηση και κατόπιν αυτού η επιχείρηση προσέφυγε στο αρµόδιο δικαστήριο µε 
σκοπό την ακύρωση της ως απορριπτικής απόφασης της διοίκησης. Ένα από τα 
ζητήµατα που απασχόλησαν το δικαστήριο ήταν κατά πόσο η εν λόγω 
δραστηριότητα είναι συµβατή µε τις αρχές της οικολογικής βιωσιµότητας και, 
ειδικότερα, κατά πόσον οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές ΑτΘ, που θα προέρχονται 
από την ως άνω δραστηριότητα, θα συµβάλουν στην κλιµατική αλλαγή. 

Σχετικά, το δικαστήριο έκρινε ότι όλες οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές ΑτΘ από το 
συγκεκριµένο έργο θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και συγκεκριµένα θα 
συµβάλλουν, σωρευτικά µε άλλες εκποµπές, στην κλιµατική αλλαγή . 104

Συγκεκριµένα, το δικαστήριο τόνισε ότι «πολλά δικαστήρια έχουν αναγνωρίσει ότι η 
κλιµατική αλλαγή προκαλείται από σωρευτικές εκποµπές που προέρχονται από 
µυριάδες πηγές, καθεµιά από τις οποίες είναι µικρή σε σχέση µε το σύνολο των 
εκποµπών ΑτΘ και θα αποµειωθεί µε τη µείωση των εκποµπών ΑτΘ από τις ως άνω 
µυριάδες ατοµικές πηγές.»  105

Αναφορικά µε τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ των σωρευτικών εκποµπών ΑτΘ και 
της κλιµατικής αλλαγής, το δικαστήριο έκρινε ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις του 
επίδικου έργου είναι πιθανόν να συµβάλουν στην αλλαγή του κλιµατικού 
συστήµατος και µε τον τρόπο αυτό το εν λόγω έργο «ενδέχεται να έχει έµµεσες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου και του κλιµατικού συστήµατος, 
του θαλάσσιου και του χερσαίου περιβάλλοντος, και των ανθρώπων.»   106

Υπό αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε το δικαστήριο, η έγκριση του εν λόγω έργου θα 
ήταν αντίθετη προς τον στόχο της κλιµατικής ουδετερότητας το δεύτερο ήµισυ του 
21ου αιώνα βάσει της Συµφωνίας του Παρισιού, την οποία κύρωσε η Αυστραλία . 107

Περαιτέρω, ο ισχυρισµός της αιτούσας ότι οι µειώσεις εκποµπών ΑτΘ από άλλες 
πηγές (όπως οι τοµείς της παραγωγής ενέργειας και των µεταφορών) ή η αύξηση των 

 The Environmental Planning and Assessment Act 1979.103

 New South Wales Land and Environment Court, Gloucester Resources Limited v Minister for 104

Planning [2019] NSWLEC 7, σκ. 514-516.

 Ibid. σκ. 516.105

 Ibid. σκ. 525.106

 Ibid. σκ. 526-527107
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καταβοθρών ΑτΘ θα εξισορροπήσουν την αύξηση των εκποµπών ΑτΘ από το 
επίδικο έργο, δεν έγινε αποδεκτός από το δικαστήριο. Σχετικά το δικαστήριο 
επισήµανε ότι η αδειοδοτούσα αρχή δεν µπορεί να εγκρίνει ένα έργο το οποίο 
ενδέχεται να έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις στο περιβάλλον στηριζόµενη στη 
θεωρητική πιθανότητα ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα µετριαστούν ή θα 
αντισταθµιστούν από αόριστες και αβέβαιες δράσεις στο µέλλον . Αξίζει να 108

επισηµανθεί ότι το δικαστήριο κάνει συνεχείς αναφορές στη νοµολογία αλλοδαπών 
δικαστηρίων τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας έτσι την 
παγκόσµια διάσταση της κλιµατικής κρίσης και την ανάγκη συντονισµού και 
εναρµόνισης της νοµολογίας σε πλανητικό επίπεδο. 

Wilderness Workshop v. U.S. Bureau of Land Mgmt, 342 F. Supp. 3d 1145 (D. Colo. 
2018) 

Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε τον χωρικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αρµόδια αρχή 
ενέκρινε το σχέδιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΕΡΑ, εναντίον δε αυτής της 
απόφασης προσέφυγαν περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι βασικοί ισχυρισµοί των 
αιτουσών ήταν ότι η αρµόδια αρχή: α) δεν εξέτασε τις προβλέψιµες άµεσες, έµµεσες 
και σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον των ΑτΘ που προέρχονται από καύση ή 
άλλες τελικές χρήσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που εξορύσσονται 
στην περιοχή που ορίστηκε στο Σχέδιο Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και β) δεν 
εξέτασε αναλυτικά τις πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις, µεταξύ των οποίων και τη 
µηδενική λύση. 

Ειδικότερα, µε τον πρώτο λόγο ακυρώσεως οι αιτούσες  ισχυρίστηκαν ότι η αρµόδια 
αρχή δεν εξέτασε τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις: 1) των εκποµπών ΑτΘ στην 
κλιµατική αλλαγή, 2) τις εκποµπές µεθανίου και 3) τις επιπτώσεις του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου στην υγεία του ανθρώπου. Το δικαστήριο εστίασε την προσοχή 
του, αρχικά, στις έµµεσες επιπτώσεις που προέρχονται από την καύση ή άλλες 
τελικές χρήσεις των εξορυσσόµενων, στην περιοχή του χωρικού σχεδίου, ποσοτήτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακολούθως, εξέτασε τις σωρευτικές επιπτώσεις που 
συνδέονται µε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και, τέλος 
επικεντρώθηκε στο κατά πόσον η ποσότητα των εκποµπών είναι σηµαντική και 
σοβαρή, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο ΝΕΡΑ .   109

 Ibid. σκ. 530.108

 Wilderness Workshop v. U.S. Bureau of Land Mgmt, κεφάλαιο ΙΙ.Α.1.109
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Αναφορικά µε τις έµµεσες επιπτώσεις το δικαστήριο έκρινε ότι οι εκποµπές από την 
καύση είναι µια έµµεση επίπτωση της απόφασης της αρµόδιας αρχής να εγκρίνει την 
εξόρυξη αυτών των φυσικών πόρων. Εν προκειµένω, η αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το 
δικαστήριο, παραβίασε το ΝΕΡΑ διότι δεν εξέτασε τις έµµεσες επιπτώσεις που 
προέρχονται από την καύση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην επίδικη 
περιοχή. Κάλεσε την αρµόδια αρχή (BLM) να ποσοτικοποιήσει και να αναλύσει εκ 
νέου τις έµµεσες επιπτώσεις των εκποµπών ΑτΘ που προέρχοναι από την καύση των 
εν λόγω φυσικών πόρων στη συγκεκριµένη περιοχή . 110

Σχετικά µε τις σωρευτικές επιπτώσεις, το δικαστήριο έκρινε ότι τις αξιολόγησε ορθώς 
η αρµόδια αρχή, ενώ κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα για την ανάλυση της 
σηµαντικότητας και της σοβαρότητας των ποσοτήτων των εκποµπών στην υγεία του 
ανθρώπου . Στη συνέχεια, το δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο η αρµόδια αρχή 111

αξιολόγησε αναλυτικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις, µεταξύ των οποίων και τη 
µηδενική λύση, έναντι της προκριθείσας για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και, ιδίως, εάν παρέλειψε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή όλων 
των εναλλακτικών λύσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η αρµόδια αρχή δεν προέβη στη 
δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή όλων των εναλλακτικών 
λύσεων και, κατά συνέπεια, παραβίασε το ΝΕΡΑ . 112

 
Sierra Club, et Al. v. Federal Energy Regulatory Commission, 867 Fed 1357 (D.C. 
Cir. 2017) 

Η εν λόγω υπόθεση αφορά σχέδιο κατασκευής τριών αγωγών µεταφοράς φυσικού 
αερίου σε µια συγκεκριµένη περιοχή (Southeast Market Pipelines Project). Ο βασικός 
ισχυρισµός που προβλήθηκε από τους αιτούντες ήταν ότι η ΜΠΕ που εκπόνησε η 
αρµόδια αρχή (FERC) ήταν ελλιπής καθόσον δεν εξέτασε δεόντως τη συµβολή του 
σχεδίου στις εκποµπές ΑτΘ και τις επιπτώσεις τους στο κλίµα, παραβιάζοντας έτσι τη 
νοµοθεσία ΝΕΡΑ. Το δικαστήριο υπογράµµισε, αρχικά, ότι µέσω των αγωγών θα 
µεταφέρεται φυσικό αέριο το οποίο θα καταλήξει σε εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Φλόριντα, πολύ µακριά από τον τόπο εξόρυξής του. 
Ειδικότερα, οι ως άνω εγκαταστάσεις θα προβαίνουν σε καύση του αερίου από την 
οποία θα παράγεται ηλεκτρισµός και ΑτΘ τα οποία τροφοδοτούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου.  

 Ibid. κεφάλαιο ΙΙ.Α.1.a.110

 Ibid. κεφάλαιο ΙΙ.Α.1.b, c.111

 Ibid. κεφάλαιο ΙΙ.B.112
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Το δικαστήριο επισήµανε, στη συνέχεια, ότι  οι έµµεσες επιπτώσεις των αγωγών και 
των φορτίων τους θα πρέπει να αξιολογούνται από την αρµόδια αρχή και, κυρίως, να 
εκτιµάται το σύνολο των εκποµπών ΑτΘ που θα προέρχονται από τα εργοστάσια 
καύσης και οι οποίες καθίστανται δυνατές εξ αιτίας των αγωγών. Η πρώτη κρίση το 
δικαστηρίου ήταν ότι στη ΜΠΕ  θα έπρεπε: είτε να υπάρχει ποσοτικοποιηµένη 
εκτίµηση των εκποµπών ΑτΘ  που θα προκύπτουν από την καύση του φυσικού 
αερίου το οποίο µεταφέρουν οι αγωγοί είτε να εξηγείται αιτιολογηµένα για ποιο λόγο 
αυτό δεν είναι εφικτό. 

Η δεύτερη -εξαιρετικά σηµαντική- κρίση του δικαστηρίου ήταν ότι η ποσοτικοποίηση 
επιτρέπει στην αρµόδια αρχή να συγκρίνει τις εκποµπές που προέρχονται από το εν 
λόγω σχέδιο µε τις εκποµπές άλλων σχεδίων, µε τις συνολικές εκποµπές σε κρατικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή µε τον έλεγχο των στόχων µείωσης των εκποµπών σε εθνικό 
επίπεδο . Η τρίτη κρίση του δικαστηρίου ήταν ότι η ΜΠΕ θα έπρεπε: αφενός  να 113

συνδέσει τις εκποµπές ΑτΘ, που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις καύσης, µε 
συγκεκριµένες επιπτώσεις στο κλίµα, όπως την άνοδο της στάθµης της θάλασσας ή 
τον αυξηµένο κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινοµένων αφετέρου  να εκτιµήσει 
ποσοτικά τις ζηµίες που θα προκληθούν από τις ως άνω εκποµπές ΑτΘ . Το 114

δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι οι παραπάνω παραλείψεις καθιστούν τη ΜΠΕ 
της αρµόδιας αρχής αυθαίρετη και χωρίς συνοχή (arbitrary and capricious)  καθόσον 
δεν αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίµα και, κατά συνέπεια, 
υπάρχει παράβαση της ΝΕΡΑ. Κάλεσε δε την αρµόδια αρχή (FERC) να εκπονήσει 
νέα ΜΠΕ που θα ευθυγραµµιστεί µε την κρίση του δικαστηρίου .  115

San Juan Citizens Alliance v. BLM, 326 F. Supp. 3d 1227 (D.N.M.2018) 

Στην εν λόγω την υπόθεση, οι αιτούντες προσέφυγαν στο δικαστήριο κατά µιας 
απόφασης της αρµόδιας αρχής (BLM) η οποία ενέκρινε το χωρικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Νέο 
Μεξικό, προβάλλοντας ως λόγο ακυρώσεως τον ισχυρισµό ότι υπάρχει παραβίαση 
του ΝΕΡΑ. Συγκεκριµένα, προέβαλαν ότι η αρµόδια αρχή (BLM) δεν εξέτασε τις 
άµεσες, έµµεσες και σωρευτικές επιπτώσεις των εγκρίσεων παραγωγής πετρελαίου 

 Sierra Club, et Al. v. Federal Energy Regulatory Commission, κεφάλαιο ΙΙΙ.Β.113

 Ibid. 114

 Ibid. κεφάλαιο VI.115
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και φυσικού αερίου . Εξειδικεύοντας τον εν λόγω ισχυρισµό υπογράµµισαν ότι η 116

αρµόδια αρχή δεν εξέτασε: 1) τις εκποµπές ΑτΘ και τις επιπτώσεις τους στην 
κλιµατική αλλαγή, 2) την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, 3) τις επιπτώσεις στο 
υδατικό σύστηµα και 4) τις σωρευτικές επιπτώσεις των ως άνω δραστηριοτήτων .  117

Η αρµόδια αρχή τόνισε ότι, αναφορικά µε τις εκποµπές ΑτΘ, εξέτασε µόνο τις 
εκποµπές που συνδέονται µε την ανακάλυψη και την παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και δεν επέκτεινε την εξέταση στις εκποµπές από την κατανάλωσή 
τους . Υπογράµµισε δε ότι οι εκποµπές ΑτΘ από την καύση πετρελαίου και φυσικού 118

αερίου δεν αποτελούν άµεση επίπτωση η οποία είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί 
σύµφωνα µε τον ΝΕΡΑ και ότι τις αξιολόγησε ως σωρευτική επίπτωση . Επίσης, η 119

αρµόδια αρχή ισχυρίστηκε ότι η κατανάλωση δεν αποτελεί έµµεση επίπτωση διότι η 
παραγωγή των ως άνω φυσικών πόρων  δεν συνιστά πρόσφορη αιτία των εκποµπών 
ΑτΘ που προέρχονται από την καύση . Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ως άνω 120

ισχυρισµούς της αρµόδιας αρχής .Τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ότι η ΜΠΕ 
θα πρέπει να ποσοτικοποιεί τις σε απώτερο στάδιο προκαλούµενες εκποµπές ΑτΘ από 
την καύση του φυσικού αερίου είτε ότι θα εξηγεί για ποιο λόγο η εν λόγω αρχή δεν 
προέβη σε αυτή την ποσοτικοποίηση . Το δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 121

η παράλειψη της αρµόδιας αρχής να αξιολογήσει το σύνολο των εκποµπών ΑτΘ  από 
την καύση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παράγονται από τις 
συγκεκριµένες δραστηριότητες και τη συµβολή τους στην κλιµατική αλλαγή είναι 
αναιτιολόγητη . Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι η αρµόδια αρχή παρέλειψε να 122

προβεί στην ανάλυση των σωρευτικών επιπτώσεων, όπως επιβάλλει ο ΝΕΡΑ, καθώς 
όταν οι επιπτώσεις αξιολογούνται µεµονωµένα µπορεί να µην είναι σηµαντικές, ενώ 
όταν αξιολογούνται σωρευτικά µπορεί να είναι σηµαντικές .  123

Συµπεράσµατα 

 San Juan Citizens Alliance v. BLM, ό.π. σ. 8.116

 Ibid. σ. 7. 117

 Ibid. σ. 8. 118

 Ibid. 119

 Ibid. σ. 9. 120

 Ibid. σ. 10. 121

 Ibid. σ. 11.122

 Ibid. σ. 14.123
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Η νοµοθεσία ΕΠΕ, εντός του συνολικού νοµικού συστήµατος, αποτελεί ένα 
σηµαντικό πυλώνα της προσπάθειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης. 
Προς το παρόν, είµαστε στα πρώτα βήµατα εφαρµογής της εν λόγω νοµοθεσίας, όπως 
αυτό προκύπτει από τις σχετικές υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί 
δικαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, στο χώρο της θεωρίας είναι περιορισµένη  η 
σχετική βιβλιογραφία µέχρι σήµερα. Ωστόσο, διαπιστώνουµε ότι, στον εν λόγω 
τοµέα, υπάρχει µια ιδιαίτερη δυναµική κυρίως σε ό,τι αφορά την εµπλοκή της 
δικαιοσύνης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο αριθµός των δικαστικών 
υποθέσεων µε αντικείµενο την κλιµατική κρίση βάσει της νοµοθεσίας ΕΠΕ, βαίνει 
διαρκώς αυξανόµενος .  124

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του εν λόγω 
προβλήµατος απο το πολιτικό και νοµικό σύστηµα των ΗΠΑ και της ΕΕ. Ειδικότερα, 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρατηρούµε ότι στο οµοσπονδιακό πολιτικό 
επίπεδο υπάρχει άρνηση αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης. Άρνηση η οποία, 
µάλιστα, παίρνει τη µορφή νοµικών ρυθµίσεων προς την κατεύθυνση της αποµείωσης 
της προστασίας του κλίµατος. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτού του αρνητικού 
πολιτικού κλίµατος, η νοµολογία των οµοσπονδιακών δικαστηρίων ήταν σε αντίθετη 
κατεύθυνση, ερµηνεύοντας δηµιουργικά τόσο τη νοµοθεσία ΝΕΡΑ όσο και τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις που την υλοποιούν (CEQ Regulations). 

Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις ΗΠΑ, στην ΕΕ διαπιστώνουµε ότι σε πολιτικό 
επίπεδο υπάρχει µια έντονη θετική δραστηριότητα για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής, η οποία µάλιστα παίρνει τη µορφή πυκνών νοµικών ρυθµίσεων. 
Σε αυτές ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι σχετικές µε την ΕΠΕ ρυθµίσεις. Τα εθνικά 
δικαστήρια των κρατών µελών έχουν αρχίσει να ασχολούνται µε υποθέσεις που έχουν 
αντικείµενο την κλιµατική κρίση και νοµική βάση τις ρυθµίσεις ΕΠΕ, ενώ µε 
ενδιαφέρον αναµένεται η στάση του ΔΕΕ επί του θέµατος, καθόσον είναι το 
δικαστήριο που έχει την αρµοδιότητα ερµηνείας του δικαίου της ΕΕ .    125

 Μια αξιόπιστη ιστοσελίδα στην οποία αναρτώνται οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά µε την 124

κλιµατική αλλαγή σε πλανητική κλίµακα είναι η climatecasechart.com    

 Είναι σε εκκρεµότητα η ασκηθείσα ενώπιον του ΔΕΕ αναίρεση κατά της αποφάσεως του Γενικού 125

Δικαστηρίου µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης νοµοθετικών πράξεων της ΕΕ ως 
απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νοµιµοποίησης (βλ. Γενικό Δικαστήριο, 1 Μαϊου 2019, 
T-330/18, Carvalho et al κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, EU:T:2019:324).
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