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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0870/2008, του John Keogan, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
North East Against Incineration, η οποία συνοδεύεται από περίπου 7 000 
υπογραφές, σχετικά με αντίθεσή του προς τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας 
παραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο College 
Nobber (Κομητεία Meath, Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στο College Nobber (Κομητεία Meath, Ιρλανδία). 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατασκευή νέου αποτεφρωτήρα θα ήταν περιττή, καθώς έχει 
ήδη χορηγηθεί άδεια καύσης απορριμμάτων σε δύο παρόμοιες μονάδες σε απόσταση περίπου 
40 και 30 χιλιομέτρων από το Nobber. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο αποτεφρωτήρας του 
College Nobber θα αποτεφρώνει περίπου 52 500 τόνους γεωργικών αποβλήτων ετησίως και 
θεωρεί ότι αυτή η δραστηριότητα θα συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των 
κατοίκων.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο College Nobber (κομητεία Meath, 
Ιρλανδία). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατασκευή ενός νέου αποτεφρωτήρα θα ήταν 
περιττή, καθώς έχει ήδη χορηγηθεί άδεια καύσης απορριμμάτων σε δύο παρόμοιες μονάδες 
σε απόσταση περίπου 40 και 30 χιλιομέτρων από το Nobber. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο 
αποτεφρωτήρας του College Nobber θα αποτεφρώνει περίπου 52 500 τόνους γεωργικών 
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αποβλήτων ετησίως και θεωρεί ότι η δραστηριότητά του θα συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία των κατοίκων.

Η οδηγία 85/337/EΟΚ 1  του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως 
οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ), ισχύει όσον 
αφορά την κατασκευή θερμοηλεκτρικών σταθμών με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 MW.  
Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους τους ή της θέσεώς τους, πρέπει 
να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων προτού χορηγηθεί η 
άδεια.  

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας ΕΠΕ, οι ΕΠΕ πρέπει να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις των σχεδίων στους ανθρώπους. Βάσει των πληροφοριών που 
υπέβαλε ο αναφέρων, δημιουργείται αμφιβολία ως προς το αν διενεργήθηκε ΕΠΕ στην 
περίπτωση αυτή και, αν ναι, αν εξετάστηκε το ανωτέρω θέμα καταλλήλως. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν 
παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Ωστόσο, αν ο αναφέρων είναι σε 
θέση να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει τότε την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων προσκόμισε στην Επιτροπή συμπληρωματικά έγγραφα προκειμένου να 
διευκρινισθεί το κατά πόσον πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για το σχέδιο αυτό. Τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν δείχνουν ότι πράγματι αυτό συνέβη.   
Ωστόσο, έκθεση που εκπονήθηκε εξ ονόματος της τοπικής αρχής αναφέρει ότι ορισμένα 
στοιχεία της υποβληθείσας ΕΠΕ δεν είναι ικανοποιητικά σε σχέση με το επίπεδο των 
υποβληθεισών πληροφοριών.

Η Οδηγία ΕΠΕ, 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε2, θεσπίζει τους ελάχιστους διαδικαστικούς 
κανόνες βάσει των οποίων πραγματοποιείται μια ΕΠΕ και ορίζει τις απαιτήσεις περί 
ελάχιστης περιεκτικότητας για τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν από τον 
εργολάβο στην αρμόδια αρχή. Δεν ορίζει την βάση με την οποία θα μπορούν να ελεγχθούν η 
ποιότητα των σταδίων στα πλαίσια της διαδικασίας ΕΠΕ ή το περιεχόμενο των πληροφοριών. 
Πιο συγκεκριμένα τα κράτη μέλη ευθύνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
επάρκειας των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται στην εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά συνέπεια, βάσει της Οδηγία ΕΠΕ, η Επιτροπή έχει 
περιορισμένη ευχέρεια να παρέμβει και να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των αρμόδιων 
εθνικών αρχών.

                                               
1 EE L 175 της 5.7.1985, σ. 40 EE L 73 της 14.3.1997, σ. 5. ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
2 ΕΕL 175, 5/7/1985, σ.40, ΕΕ L 73, 14/3/1997, σ.5, ΕΕ L 156, 25/6/2003, σ. 17
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Επιπλέον, φαίνεται ότι η αίτηση για την κατασκευή της μονάδας αποσύρθηκε από την Αρχή 
Σχεδιασμού (An Bord Pleanala) τον Νοέμβριο του 2008. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να μην μπορεί να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 


