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Στα σκαριά μητρώο μελετητών
Αναβαθμίζεται η ποιότητα των μελετών εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον
Του Αγγέλου Νικολάου

επαρκής διαβούλευση και ζήτησε να περιληφθούν
κάποια περαιτέρω κριτήρια για σκοπούς υγιούς
ανταγωνισμού Από την πλευρά της η εκπρόσωπος
της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου υφίσταται υποχρέωση να
κοινοποιηθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αλλά και ο διευθυντήςτου Τμήματος Περιβάλλοντος
ανέφερε ότι όλες οι εισηγήσεις που έχουν γίνει θα
εξεταστούν από την Περιβαλλοντική Αρχή
Σκοπός της τροποποίησης της νομοθεσίας είναι
όπως τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο
Μελετητών το οποίο να διασφαλίζει τις πρόνοιες

φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα
με μελετητές χωρίς τις απαραίτητες
γνώσεις και εμπειρία και Μελέτες
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
ΜΕΕΠ χωρίς την απαραίτητη
επάρκεια και ποιότητα αναμένεται
να εκλείψει με την ψήφιση σχετικής τροποποίησης
νομοθεσίας που συζητήθηκε χθες στην Κοινοβου
λευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τα
σοβαρά κενά που παρουσιάζουν σήμερα
ορισμένες ΜΕΕΠ δεν έχουν καμία
Συναρμόδιες
επίπτωση σε αυτούς που τις ετοιμάζουν
Αρχές και
και
επομένως το εν λόγω νομοσχέδιο
περιβαλλοντικές
αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση
οργανώσεις
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
συμφωνούν με

Το

πρόνοιες της
προτεινόμενης
νομοθεσίας

Η

των Οδηγιών της EE να συμβαδίζει με τα κυπριακά
δεδομένα της αγοράς να είναι αποτέλεσμα ευρείας

διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς να
έχει φτάσει σε μια μορφή γενικής συναίνεσης και
να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών Σε αυτό το
πλαίσιο καθορίζονται ειδικά κριτήρια πτυχία εμπειρία

βελτίωση της ισχύουσας
θα έχει θετικές κοινωνικές
επιπτώσεις καθότι σκοπός του
νόμου είναι μεταξύ άλλων η
ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση
νομοθεσίας

βασικού

υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος
της δημόσιας υγείας και της ποιότητας της ζωής
Η προϊστάμενη του Τομέα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος
παρουσίασε το νομοσχέδιο που έχει ως σκοπό

την αναθεώρηση των ρυθμίσεων που αφορούν το
Μητρώο Εγγεγραμμένων Μελετητών και την
της ποιότητάς τους Οι εκπρόσωποι του
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος
Δασών ζήτησαν να προστεθούν συγκεκριμένες
ειδικότητες στα κριτήρια του νομοσχεδίου
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλο
αναβάθμιση

νπκών Οργανώσεων Κύπρου ΟΠΟΚ του Πτηνολο
γικού Συνδέσμου Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος
Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria
εισηγήθηκαν την έγκριση του νομοσχεδίου καθότι
αποτελεί απαραίτητη και θετική τροποποίηση της
νομοθεσίας Η ΟΠΟΚ επισημαίνει μάλιστα ότι το

συστημικό πρόβλημα της ανεπαρκούς εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων εν μέρει οφείλεται
στην κακή ποιότητα και τα σοβαρά κενά που παρουσιάζουν
ορισμένες ΜΕΕΠ Ως εκ τούτου η προτεινόμενη
νομοθεσία αφορά έμμεσα αλλά ουσιαστικά
ισχύουσα διαδικασία παράβασης λόγω της περιβαλ¬

λοντικής έγκρισης και πολεοδομικής αδειοδότησης
αρκετών έργων και σχεδίων χωρίς οι αρμόδιες Αρχές
να βεβαιωθούν ότι δεν θα επιφέρουν σημαντικά
αρνητικές επιπτώσεις στα αντικείμενα καθορισμού
και στους στόχους διατήρησης προστατευόμενων
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Συνεπώς το
εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη
βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού νομικού και
πλαισίου και να καλύψει μία ιδιαίτερα

διοικητικού

σημαντική αδυναμία/ανεπάρκεια ορισμένων ΜΕΕΠ
Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι η ψήφιση
του νομοσχεδίου είναι απαραίτητη ότι έγινε

εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση
της ποιότητας των περιβαλλοντικών μελετών να
ενσωματωθούν διαδικασίες που να είναι λιγότερο
χρονοβόρες και περισσότερο αποτελεσματικές και
η αρμόδια Αρχή να είναι σε θέση να το εφαρμόσει
Στην προετοιμασία του νομοσχεδίου το Τμήμα
Περιβάλλοντος είχε ενσωματώσει σχετικές πρόνοιες
για τη δημιουργία και εφαρμογή μητρώου μελετητών
για τις περιβαλλοντικές μελέτες πρόνοια που
ήταν απαραίτητη και με βάση τις σχετικές Οδηγίες
Ωστόσο στη διαδικασία διαβούλευσης είχαν εντοπιστεί
σοβαρές διαφωνίες κυρίως με συμβουλευτικούς
οίκους και γραφεία μελετών Πα το λόγο αυτό
η αρμόδια Αρχή αφαίρεσε τις εν λόγω πρόνοιες με
την προϋπόθεση να γίνει περαιτέρω συζήτηση τους
και να βρεθεί μια συναινετική λύση

