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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1024/2008, του κ. T.B., ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «The Friends of the Aquifer ltd», σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες 
κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας για την κατασκευή αποτεφρωτή στο 
Carranstown (κομητεία Meath, Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν γίνει σοβαρές παρατυπίες στις διαδικασίες για την έκδοση 
άδειας κατασκευής και λειτουργίας αποτεφρωτή στο Carranstown (κομητεία Meath, 
Ιρλανδία). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές επέτρεψαν στον 
κατασκευαστή να τροποποιήσει την αρχική πολεοδομική αίτηση, η οποία κάλυπτε έναν χώρο 
που ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος στη ρύπανση. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο 
κατασκευαστής θα έπρεπε να έχει υποβάλει νέα αίτηση, η οποία θα έπρεπε να αποτελέσει 
αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι αρχές, επιτρέποντας την 
ουσιώδη τροποποίηση της πολεοδομικής αίτησης, καταστρατήγησαν τις διατάξεις σχετικά με 
τη δημόσια διαβούλευση και, ως εκ τούτου, παραβίασαν την ισχύουσα νομοθεσία. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο αποτεφρωτής συνιστά σοβαρή απειλή ρύπανσης στον μοναδικό 
σημαντικό για την περιοχή υδροφόρο ορίζοντα στο βόρειο Leinster και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας 
κατασκευής και λειτουργίας αποτεφρωτή στο Carranstown (κομητεία Meath, Ιρλανδία). 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές επέτρεψαν στον κατασκευαστή 
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να τροποποιήσει την αρχική αίτηση σχεδιασμού που κάλυπτε μια τοποθεσία εξαιρετικά 
ευάλωτη σε ρύπανση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο κατασκευαστής θα έπρεπε να έχει 
υποβάλει νέα αίτηση και αυτή να υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο αναφέρων θεωρεί 
ότι οι αρχές, εφόσον επιτρέπουν μια ουσιωδώς τροποποιημένη αίτηση σχεδιασμού, 
παρακάμπτουν τις διατάξεις για τη δημόσια διαβούλευση και, συνεπώς, παραβιάζουν την εν 
ισχύι νομοθεσία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο αποτεφρωτής συνιστά σοβαρή απειλή 
ρύπανσης για τον μοναδικό σημαντικό υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής στο βόρειο Leinster 
και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όλες οι μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 
2000/76/EΚ1 για την αποτέφρωση των αποβλήτων και, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και 
το είδος των αποβλήτων που αποτεφρώνονται, οι περισσότερες από αυτές τις εγκαταστάσεις 
εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων της οδηγίας 2008/1/EΚ2 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Οι μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει επίσης να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
της οδηγίας 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου (γνωστή ως οδηγία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε3. Αυτή η οδηγία ορίζει ότι πρέπει να 
ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων θα εκτιμηθούν πριν από τη χορήγηση της άδειας 
κατασκευής. Η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 100 τόνους την ημέρα. Για εγκαταστάσεις 
κάτω από αυτό το όριο, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν μέσω μιας διαδικασίας 
ελέγχου («screening») για το κατά πόσον είναι απαραίτητη μια εκτίμηση αυτού του είδους. 
Κάθε διαδικασία ΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει διαβούλευση με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές 
αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 
τον ιστότοπο του An Bord Pleanála, διεξήχθη κατάλληλη ΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε 
προφορική ακρόαση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν διαθέτει την εξουσία να 
υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών στις δραστηριότητες σχεδιασμού τους και στις 
αποφάσεις τους, για παράδειγμα, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατασκευής αποτεφρωτή.  
Εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ιρλανδικών αρχών να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τέτοια προγράμματα και σχετικά έργα δεν δημιουργούν σοβαρούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
εντοπίσει τυχόν παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Αν ο αναφέρων 

                                               
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000.
2 ΕΕ L 24 της 29.01.2008.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, ΕΕ L 156 της 25.6.2003
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αποστείλει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει τότε την υπόθεση.


