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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1032/2007, του κ. Saul Barry, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ περί περιβαλλοντικής εκτίμησης 
σε σχέση με την έγκριση του σχεδίου για την ανάπτυξη της κομητείας του Dun 
Laoghaire Rathdown (Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, μετά την έγκριση του σχεδίου για την ανάπτυξη της κομητείας 
του Dun Laoghaire Rathdown το 2004, η βιομηχανική ζώνη του Sandyford μετατράπηκε από 
ζώνη ελαφράς βιομηχανίας σε ζώνη ανοιχτή στην οικιστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, το σχέδιο αστικοποίησης αυτής της ζώνης θα οδηγήσει σε αύξηση του 
πληθυσμού της τάξεως των 0-20 000 ατόμων έως το 2015 και την κατασκευή περισσότερων 
από 10 000 σπιτιών. Ο αναφέρων αμφισβητεί την έννοια του αστικού σχεδίου πλαισίου, 
θεωρώντας ότι χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αποφευχθούν οι απαιτήσεις για τη 
διεξαγωγή στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ), η οποία θα είχε εφαρμοστεί στην 
περίπτωση των τοπικών σχεδίων περιοχών. Ο αναφέρων καταγγέλλει τη σημαντική αύξηση 
του θορύβου και της ρύπανσης του αέρα και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή «οδηγία ΕΠΕ»), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ1 και 2003/35/ΕΚ2, καλύπτει την κατασκευή έργων αστικής ανάπτυξης. Για τα έργα 
αυτά, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II (σημείο 10, στοιχείο β) της οδηγίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να αποφασίζουν, με μια διαδικασία που ονομάζεται screening (μέσω εξέτασης 
κατά περίπτωση ή σύμφωνα με κατώτατα όρια ή κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας), αν το έργο 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, συνεπώς, να απαιτεί ΕΠΕ, πριν 
από τη χορήγηση άδειας. Τα αποτελέσματα του screening πρέπει να διατίθενται στο κοινό.

Όταν πραγματοποιείται ΕΠΕ, πρέπει να εντοπίζονται και να αξιολογούνται οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή, τον 
περιορισμό και, εάν είναι δυνατόν, την αποκατάσταση των σημαντικών αρνητικών 
επιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ, πρέπει να πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με το κοινό, και η τελική απόφαση χορήγησης άδειας ή απόρριψης της 
αίτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ΕΠΕ και της δημόσιας 
διαβούλευσης. 

Όσον αφορά τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του σχεδίου, η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου (η επονομαζόμενη οδηγία ΣΠΕ3) ορίζει στο άρθρο 3 ποια σχέδια και 
προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται. Πράγματι, το άρθρο 3, παράγραφος 2, αναφέρει ότι 
πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και 
προγράμματα τα οποία εκπονούνται για χωροταξία και χρήση του εδάφους και τα οποία 
καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ).

Όσον αφορά την ευρύτερη πολιτική για το αστικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε θεματική στρατηγική4 στις 11.1.2006. Η στρατηγική αυτή αναγνώρισε, μεταξύ 
άλλων προτεραιοτήτων, τη διαχείριση του αστικού χώρου και τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές, αλλά δεν πρότεινε ενιαίους ή 
δεσμευτικούς στόχους στον τομέα αυτόν. Εφόσον τηρείται η ειδική κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και άλλες νομοθεσίες, η Επιτροπή εμμένει στην άποψη ότι 
οι πόλεις αυτές καθαυτές είναι οι πλέον αρμόδιες να αποφασίζουν σχετικά με τέτοιου είδους 
θέματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τοπικές απαιτήσεις και συνθήκες. Η ΕΕ το 
αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των τοπικών και εθνικών αρχών, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, προκειμένου να βρίσκουν και να υλοποιούν λύσεις κατάλληλες σε τοπικό 
επίπεδο. Ωστόσο, η Επιτροπή δημοσίευσε το 2007 έγγραφα προσανατολισμού, ώστε να 
βοηθήσει τις πόλεις να βελτιώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό5. 

Όσον αφορά το θέμα της ποιότητας του αέρα, το Dun Laoghaire αποτελεί τμήμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος του Δουβλίνου (ζώνη Α). Για τη συγκεκριμένη ζώνη, όλοι οι 
ρύποι που κοινοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 96/62/ΕΚ6, 1999/30/ΕΚ1 του Συμβουλίου 
                                               
1 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
2 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
3 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
5 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm·

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm.
6 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55-63.
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και τις οδηγίες 2000/69/ΕΚ2 και 2002/3/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες οριακές τιμές. Σε μια τέτοια κατάσταση, το
κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί τα επίπεδα ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές 
και να προσπαθεί να διατηρεί τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα του περιβαλλοντικού αέρα 
συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη. Με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να προβλέψει αν η υλοποίηση του σχεδίου για την ανάπτυξη της κομητείας Dun Laoghaire 
Rathdown θα οδηγήσει σε παραβίαση των οριακών τιμών.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των πρόσθετων πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή 
αποφάσισε να απευθυνθεί γραπτώς στις ιρλανδικές αρχές, προκειμένου να διασαφηνίσει τη 
διάκριση μεταξύ αστικού σχεδίου πλαίσιο και τοπικού σχεδίου περιοχής και μεταξύ των 
αντίστοιχων υποχρεώσεών τους όσον αφορά την οδηγία ΣΠΕ. Μόλις λάβει απάντηση, θα 
υποβάλει μία ακόμη ανακοίνωση στην Επιτροπή Αναφορών.

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

Στο πλαίσιο της εν λόγω αναφοράς, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ιρλανδικές αρχές, 
ζητώντας να διασαφηνιστεί η διάκριση μεταξύ αστικού σχεδίου πλαισίου και τοπικού σχεδίου 
περιοχής και μεταξύ των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους όσον αφορά την οδηγία ΣΠΕ. 4

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις των ιρλανδικών αρχών, η επιχειρηματική ζώνη του Sandyford 
υπάγεται στο σχέδιο για την ανάπτυξη της κομητείας του Dun Laoghaire Rathdown, το οποίο 
εγκρίθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας ΣΠΕ. Μάλιστα, στο σχέδιο ανάπτυξης 
περιλαμβάνεται δήλωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από 
την υλοποίησή του.

Το 2007, το συμβούλιο της κομητείας αποφάσισε να αναθέσει σε συμβούλους την εκπόνηση 
ενός αστικού σχεδίου πλαισίου (συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής ζώνης του 
Sandyford). Ένα αστικό σχέδιο πλαίσιο αποτελεί κατευθυντήριο έγγραφο, χωρίς κανονιστικό 
χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως εναλλακτική λύση έναντι ενός 
τοπικού σχεδίου περιοχής. Εντούτοις, η πιθανή υλοποίηση ενός αστικού σχεδίου πλαισίου 
ίσως υπαγορεύσει αλλαγές στο σχέδιο για την ανάπτυξη της κομητείας. Συνεπώς, τυχόν 
συναφείς αλλαγές θα πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη αναλυτική εξέταση ΣΠΕ, καθώς και σε 
δημόσια διαβούλευση, στον βαθμό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ, 
άρθρο 3.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων και της απάντησης που έλαβε από τις 
ιρλανδικές αρχές, η Επιτροπή δεν δύναται να εντοπίσει παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να διερευνήσει περαιτέρω την εν λόγω 
υπόθεση.

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41-60.
2 ΕΕ L 313 της 13.12.2000, σ. 12-21.
3 ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 14-30.
4 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.


