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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1049/2007, της κ. Eileen Shanahan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τoν καταστροφικό αντίκτυπο της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στο 
Κάστρο Carrigaphooca

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται κατά των σχεδίων της ιρλανδικής Αρχής Εθνικών Οδών 
(NRA) για κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας σε απόσταση 
200 μέτρων από το Κάστρο Carrigaphooca, ένα μνημείο ηλικίας 800 ετών, το οποίο αποτελεί 
τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο της Ιρλανδίας όσο και της UNESCO. Σύμφωνα με 
την αναφέρουσα, τα εν λόγω σχέδια θα έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στο τοπίο και θα 
δημιουργήσουν προηγούμενο για την καταστροφή και άλλων μνημείων σε ολόκληρη τη 
χώρα. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και αντιτίθεται στην πρόταση της Αρχής Εθνικών Οδών για την απαλλοτρίωση 
35 εκταρίων της ιστορικής περιοχής: η αναφέρουσα διαφωνεί με την ορθότητα μιας τέτοιας 
κίνησης, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή γύρω από το Κάστρο έχει ήδη πληγεί από εντολή 
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της υπάρχουσας οδού N22 πριν από 25 χρόνια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ 1του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή και ως οδηγία εκτίμησης 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή «οδηγία ΕΠΕ») όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ1 και 2003/35/ΕΚ2 καλύπτει την κατασκευή οδών με τέσσερις ή περισσότερες 
λωρίδες κυκλοφορίας. Για αυτά τα σχέδια που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (σημείο 7γ) της 
οδηγίας, πρέπει να εντοπίζονται και να αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σοβαρές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και να προτείνονται μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν, 
να μειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντιμετωπισθούν οι σημαντικότερες δυσμενείς 
επιπτώσεις πριν από τη χορήγηση άδειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι δεν 
διενεργήθηκε ΕΠΕ. Υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τον ισχυρισμό της αναφέρουσας ότι δεν 
δημοσιεύθηκε η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας ΕΠΕ). Πράγματι, η ιρλανδική νομοθεσία προβλέπει ότι εφόσον διενεργηθεί μια ΕΠΕ, 
θα πρέπει να δημοσιεύονται ανακοινώσεις στις εφημερίδες που να αναφέρουν ότι μια δήλωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι διαθέσιμη προς διαβούλευση.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που προσκομίστηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει, στο 
παρόν στάδιο, τυχόν παραβίαση του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. Αν η αναφέρουσα 
παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τότε την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Οι πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα δείχνουν ότι διενεργείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), αλλά υποστηρίζεται ότι δεν μελετήθηκαν 
καταλλήλως οι εναλλακτικές οδοί. 

Οι εναλλακτικές λύσεις είναι ουσιαστικά διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο κύριος του 
έργου μπορεί να εκπληρώσει με εφικτό τρόπο τους στόχους του σχεδίου.

Η οδηγία ΕΠΕ αναφέρεται στις εναλλακτικές λύσεις στο άρθρο 5, παράγραφος 3, καθώς και 
στο Παράρτημα IV και προβλέπει ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που παρέχονται από 
τον κύριο του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον «σκιαγράφηση των κυριότερων 
εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των κύριων 
λόγων της επιλογής, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον» και «περιγραφή των μέτρων 
που μελετώνται προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και, αν είναι δυνατό, να 
αντιμετωπισθούν οι σημαντικότερες δυσμενείς επιπτώσεις».

Εναπόκειται, ασφαλώς, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να υπερβούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ στην εθνική τους νομοθεσία στο πλαίσιο των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 176 της ΣΛΕΕ.  Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
καταστήσει την εξέταση εναλλακτικών λύσεων υποχρεωτική προϋπόθεση της ΕΠΕ, ενώ άλλα 
αναθέτουν στον κύριο του έργου να αποφασίσει κατά πόσον οι εναλλακτικές λύσεις είναι 
συναφείς με το σχέδιό τους.  Αν εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις, οι οδηγίες απαιτούν 
από τον κύριο του έργου να τις περιγράψει στη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 
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επεξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το προτεινόμενο σχέδιο. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ένδειξη στην οδηγία ΕΠΕ ότι θα πρέπει να εξεταστούν 
συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις στην ΕΠΕ ούτε απαιτείται από τον κύριο του έργου να 
εξετάσει έναν ελάχιστο αριθμό εναλλακτικών λύσεων. 

Το γεγονός ότι η ΕΠΕ δεν περιελάμβανε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πλήρη εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων που υποδεικνύονται 
από την αναφέρουσα δεν συνιστά παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ.

Ως εκ τούτου, βάσει της υφιστάμενης διατύπωσης της οδηγίας, δεν διαπιστώνεται παραβίαση 
λόγω της αδυναμίας παροχής πληροφοριών σχετικά με εναλλακτική χάραξη.


