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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0842/2007, του κ. Charlie Weston, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Fairshare Campaign Group», σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή περιφερειακής μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων στη χερσόνησο Donabate/Portrane (κομητεία του Δουβλίνου)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει παραβιάσεις της κοινοτικής οδηγίας 2001/42 σε σχέση με τη 
διεξαγωγή της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) για τη στρατηγική 
αποχετευτική μελέτη του ευρύτερου Δουβλίνου. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η ΣΠΕ, η οποία 
προτείνει τη χερσόνησο Donabate/Portrane ως τοποθεσία για την κατασκευή περιφερειακής 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, παραβλέπει την αρχή της εγγύτητας όπως ορίζεται από την 
κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις εκβολές 
του Rogerstown, που αποτελεί παρακείμενη προστατευόμενη περιοχή. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η διαδικασία της ΣΠΕ δεν ήταν ανεξάρτητη και αποδείχθηκε μεροληπτική, 
καθώς το Portrane αναφερόταν ως τοποθεσία για την κατασκευή περιφερειακής μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων σε 6 από τις 16 στρατηγικές επιλογές που εξετάστηκαν. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι οι παρατηρήσεις της κοινής γνώμης δεν ελήφθησαν υπόψη και ισχυρίζεται ότι το 
έργο θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη ανάπτυξη των Donabate, Portrane και Malahide.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη στρατηγική αποχετευτική μελέτη του 
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ευρύτερου Δουβλίνου. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η ΣΠΕ, που προτείνει τη χερσόνησο 
Donabate/Portrane ως τοποθεσία για την κατασκευή περιφερειακής μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων, παραβλέπει την αρχή της εγγύτητας όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, 
καθώς και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις εκβολές του Rogerstown, που 
αποτελεί παρακείμενη προστατευόμενη περιοχή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διαδικασία 
της ΣΠΕ δεν ήταν ανεξάρτητη και αποδείχθηκε μεροληπτική, καθώς το Portrane επιλέχθηκε 
ως τοποθεσία για την κατασκευή περιφερειακής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων εξετάζοντας 
μόνο 6 από τις 16 στρατηγικές επιλογές. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ανησυχίες της κοινής 
γνώμης δεν ελήφθησαν υπόψη και ισχυρίζεται ότι το έργο θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των Donabate, Portrane και Malahide.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ1 γνωστή ως οδηγία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή οδηγία 
ΣΠΕ εφαρμόζεται στα σχέδια και προγράμματα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα άρθρα 2 και 3 καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Δυνάμει του άρθρου 5, οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η 
εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος πρέπει να εντοπίζονται, να περιγράφονται και να 
αξιολογούνται. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην έκθεση θα πρέπει να 
συμβάλει σε πιο βιώσιμες λύσεις κατά τη λήψη αποφάσεων. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει 
επίσης την υποχρέωση εντοπισμού, περιγραφής και αξιολόγησης λογικών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων κατ’ ανάλογο τρόπο. Αποτελεί ζήτημα ουσιώδους σημασίας να παρουσιάζεται 
στην αρχή που θα εγκρίνει το σχέδιο ή το πρόγραμμα, καθώς και στις αρχές και στο κοινό 
που συμμετέχει στη διαβούλευση, μια ακριβής εικόνα των λογικών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων που υπάρχουν και ο λόγος για τον οποίο αυτές δεν θεωρούνται η βέλτιστη 
επιλογή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας ΣΠΕ πρέπει 
συνεπώς να παρέχονται για τις εναλλακτικές λύσεις που επιλέγονται.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την εναλλακτική λύση που επιλέχθηκε από τις ιρλανδικές αρχές και 
υποστηρίζει ότι οι διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες δεν αξιολογήθηκαν δεόντως. 
Δεδομένων των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν δύναται να εντοπίσει 
παραβίαση της οδηγίας ΣΠΕ, καθώς φαίνεται πως όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες έχουν 
εξεταστεί και αναλυθεί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του κοινοτικού δικαίου, 
θα πρέπει να καταδειχθεί ότι οι εθνικές αρχές δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας, εν προκειμένω της οδηγίας ΣΠΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα όσον αφορά το περιεχόμενο της απόφασης. Το γεγονός ότι οικονομικά 
πλεονεκτήματα (ή άλλα) πιθανόν να υπερκερασθούν από τα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα 
δεν συνιστά, αφ’ εαυτού, παραβίαση της οδηγίας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ευχαριστεί τον αναφέροντα για την προσκόμιση της έκθεσης που συντάχθηκε 

                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 
σ. 30.
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από την εταιρεία συμβούλων μηχανικών Pick Everard, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε αυτό το στάδιο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα

Η Επιτροπή εξέτασε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα, και ειδικότερα το έγγραφο «Submission made under protest by Fairshare on the 
Draft Environmental Report for the SEA of the GDSDS – December 2007» (Προβαλλόμενος 
ισχυρισμός κατόπιν διαμαρτυρίας εκ μέρους του Fairshare σχετικά με το σχέδιο 
περιβαλλοντικής έκθεσης που αφορά τη ΣΠΕ για τη στρατηγική αποχετευτική μελέτη του 
ευρύτερου Δουβλίνου - Δεκέμβριος 2007), καθώς και το έγγραφο «GDSDS Strategic
Environmental Assessment, Environmental Report – September 2007» (Στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση για τη στρατηγική αποχετευτική μελέτη του ευρύτερου Δουβλίνου, 
Περιβαλλοντική μελέτη - Σεπτέμβριος 2007)1, στο οποίο αναφέρεται ο προβαλλόμενος 
ισχυρισμός εκ μέρους του Fairshare.

Όσον αφορά την οδηγία ΣΠΕ, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι τυπικές απαιτήσεις της εν λόγω 
οδηγίας έγιναν σεβαστές· η έκθεση δεν λαμβάνει απόφαση για συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
τεχνολογία.

Όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα2, της οδηγίας 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων3, και της οδηγίας για τα πτηνά4 καθώς και της 
οδηγίας για τους οικοτόπους5, η Επιτροπή εκτιμά τα εξής:

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέτει δύο βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους για την 
προστασία όλων των υδάτων (ποταμών, λιμνών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων):
- Επίτευξη/διατήρηση της καλής κατάστασης των υδάτων, κατά κανόνα έως το 2015·
- Αποτροπή τυχόν υποβάθμισης της κατάστασης των υδάτων.
Ως πρώτο βήμα, προβλεπόταν η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον χαρακτηρισμό των 
περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού και την ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων στα 
ύδατα έως τις 22.12.2004 (εκθέσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 5): στην έκθεση εφαρμογής 
της για το 20076, η Επιτροπή κατέταξε τις εκθέσεις της Ιρλανδίας μεταξύ εκείνων με τις 
καλύτερες επιδόσεις. Τα αναγκαία σχέδια και προγράμματα για την επίτευξη καλής 
κατάστασης των υδάτων πρέπει να αναπτύσσονται στο πλαίσιο ευρείας δημόσιας 
                                               
1Η εκπόνηση της στρατηγικής αποχετευτικής μελέτης του ευρύτερου Δουβλίνου ανατέθηκε το 2001, σε 

αναγνώριση της αναγκαιότητας για κατανόηση, σε περιφερειακό επίπεδο, των υφιστάμενων και μελλοντικών 
αναγκών για υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του ευρύτερου Δουβλίνου.  Ο 
βαθμός και ο ρυθμός της πρόσφατης ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της έντονης οικονομικής μεγέθυνσης, 
ενέτεινε τις πιέσεις που ασκούνται στα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα και ποτάμια.

2Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L327 της 22.12.2000, όπως τροποποιήθηκε.
3Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L135 της 30.5.1991, όπως τροποποιήθηκε.
4Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ΕΕ L103 της 25.4.1979, όπως τροποποιήθηκε.
5Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ΕΕ L206 της 22.7.1992, όπως τροποποιήθηκε.
6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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διαβούλευσης, προκειμένου να παρέχεται στους πολίτες, τις ομάδες πολιτών και τις ΜΚΟ 
ειδικό δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και πληροφορίες. 
Σε σχέση με την τιμολόγηση του ύδατος, ο αναφέρων παραπέμπει στην αρχή της ανάκτησης 
του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, που συμβάλλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας και εξασφαλίζει κατάλληλη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν 
από την αρχή της τιμολόγησης του ύδατος, εφόσον ισχύουν καθιερωμένες πρακτικές και 
εφόσον η συνέχιση των εν λόγω πρακτικών, για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα χρήσης 
ύδατος, δεν θίγει τους σκοπούς και την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα. Εάν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση αυτής της επιλογής, οφείλουν να αναφέρουν τους 
λόγους στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, τα οποία θα πρέπει να 
υποβληθούν έως τις 22.12.2009. Παράλληλα, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθιερώνει την 
αρχή, σύμφωνα με την οποία απαιτείται άδεια για την πραγματοποίηση οιασδήποτε 
άντλησης, και οι αιτήσεις για τη χορήγηση τέτοιων αδειών θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι 
των στόχων της καλής κατάστασης των υδάτων από άποψη ποιότητας και ποσότητας.
Οι προτάσεις σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού αναμένεται να υποβληθούν 
έως τις 22.12.2008, η δε οριστική τους έκδοση έως τις 22.12.2009. Τα σχέδια και 
προγράμματα θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις της οδηγίας.
Η υπό εξέταση περιβαλλοντική έκθεση δεν προκαταλαμβάνει τυχόν αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν δυνάμει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε 
επιλογή προκριθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία.
Στην παρούσα φάση, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα.

Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Η αναφορά μνημονεύει αρκετούς από τους στόχους της οδηγίας: 
- δευτεροβάθμια επεξεργασία ως ελάχιστη απαίτηση, τριτοβάθμια επεξεργασία για 

απορρίψεις σε ευαίσθητες περιοχές και λεκάνες υδροσυλλογής ευαίσθητων περιοχών με 
ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 10 000· εντούτοις, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
επικρατούσα κατάσταση, ίσως καταστεί αναγκαία περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους.

- περιορισμός των διαρροών (και, ως εκ τούτου, περιορισμός, μεταξύ άλλων, της 
διείσδυσης των υπογείων υδάτων στα αποχετευτικά δίκτυα), καθώς και περιορισμός της 
ρύπανσης από υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων. 

Η επιδίωξη, ωστόσο, των εν λόγω υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την 
επιλογή που θα προκριθεί τελικά για τη συλλογή και την επεξεργασία λυμάτων στην περιοχή 
του ευρύτερου Δουβλίνου, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την τοποθεσία των 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Η νομοθεσία της ΕΕ, όπως η οδηγία για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, θέτει περιβαλλοντικούς στόχους 
προς επίτευξη, αλλά δεν υπαγορεύει τεχνολογίες ή τοποθεσίες για τις εγκαταστάσεις. 
Επιπροσθέτως, η νομοθεσία είναι απολύτως ουδέτερη σε ό,τι αφορά την οργάνωση και το 
καθεστώς ιδιοκτησίας.

Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης
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Οι παραλίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης1
οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας που ορίζονται στην οδηγία, και οι 
μελλοντικές υποδομές οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκή συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά. 
Οι ποιοτικοί στόχοι της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δυνάμει της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, που αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Ζώνες προστασίας δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η ανατολική ακτογραμμή της Ιρλανδίας διαθέτει πολλές περιοχές 
που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, τόσο δυνάμει της οδηγίας για την προστασία των 
πτηνών όσο και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ένα από τα καθήκοντα, κατά την 
περαιτέρω ανάπτυξη των μελλοντικών υποδομών λυμάτων στην περιοχή του ευρύτερου 
Δουβλίνου, θα είναι ο σεβασμός, από την άποψη του σχεδιασμού, της κατασκευής και της 
λειτουργίας, αυτών των χαρακτηρισμένων ζωνών προστασίας.

Συμπέρασμα

Στην παρούσα φάση, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Θα συνεχίσει, ωστόσο, να ελέγχει τον βαθμό συμμόρφωσης με την εν 
λόγω νομοθεσία, καθώς θα προχωρεί ο σχεδιασμός για μια μελλοντική υποδομή λυμάτων 
στην περιοχή του ευρύτερου Δουβλίνου. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι, δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων2, η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 
με ικανότητα εξυπηρέτησης οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 150 000 υπόκειται σε 
υποχρεωτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης πριν από την 
έκδοση σχετικής άδειας.

                                               
1Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, ΕΕ L31 της 5.2.1976, όπως τροποποιήθηκε· οδηγία 2006/7/ΕΚ, ΕΕ L64 της 4.3.2006.
2Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, ΕΕ L175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε.


