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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0535/2002, του John Mulcahy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «Save the Swilly» («Σώστε το Swilly»), η οποία συνοδεύεται 
από 10 000 υπογραφές, σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος στο Lough Swill, στην κομητεία Donegal, στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες επιζητούν την αναστολή της έκδοσης αδειών για υδατοκαλλιέργειες στο 
Loch Swilly, στην κομητεία Doneghal έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και άλλες μελέτες. Εκφράζουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων 
πόρων και θεωρούν ότι απειλούνται τα αποθέματα άγριων ιχθύων, οικότοποι άγριων ζώων 
και πτηνών, καθώς και ο τουρισμός της περιοχής. Οι αναφέροντες δεν αντιτίθενται στην 
ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί επακριβώς και να ληφθεί 
υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Δεκεμβρίου 2002. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 3, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

Ο αναφέρων κάνει μνεία στην εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για μια στρατηγική 
ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) στο Lough Swilly. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν αντίγραφο της εν λόγω μελέτης από τη Σχολή Βιολογικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ulster, στην πόλη Coleraine. Στο 
πλαίσιο της σύστασης αριθ. 2002/413/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών 
στην Ευρώπη (ΕΕ L 148/24, της 6/6/2002), που αποβλέπει στη συνολικότερη προσέγγιση των 
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έργων, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της μελέτης για την 
ΟΔΠΖ.

Φαίνεται ότι η άσκηση ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών θα ήταν χρήσιμη για 
την περιοχή του Lough Swilly και αυτή θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα των ιρλανδικών 
αρχών κατά την εφαρμογή της σύστασης αριθ. 2002/413/EΚ. Η Επιτροπή επιθυμεί να 
υπενθυμίσει ότι στην απάντηση της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, 
ανέφερε (σ. 13) ότι η μελλοντική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να βασίζεται στις 
στρατηγικές και τα σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, που εξετάζουν 
την υδατοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με άλλες υπάρχουσες και πιθανές δραστηριότητες και 
λαμβάνουν υπόψη τις συνδυασμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2004 για τις αναφορές 
874/93, 334/98, 342/2001 και 535/2002

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 26 Νοεμβρίου 2003, η Επιτροπή ανέφερε 
ότι επρόκειτο να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω αναφορές στις 
αρχές του 2004.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με 
την οδηγία 79/409/ΕΟΚ που αναφέρεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τον Δεκέμβριο 
2003, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η Ιρλανδία στο Δικαστήριο των Ε.Κ., μεταξύ άλλων, 
διότι δεν είχε καθορίσει στο Lough Swilly μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας κατάλληλου 
μεγέθους και δεν είχε παράσχει εγγυήσεις για τη δέουσα διασφάλιση των συμφερόντων 
διατήρησης της περιοχής.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Επιτροπή Προσφυγών για άδειες ιχθυοκαλλιεργειών, μια 
ανεξάρτητη αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εκδίκαση προσφυγών έναντι αποφάσεων για 
άδειες ιχθυοκαλλιεργειών που λαμβάνουν οι ιρλανδικές αρχές, στις 8 Δεκεμβρίου 2003, 
αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για προτεινόμενο ιχθυοτροφείο σολωμού σε έκταση 90 
εκταρίων, στο Portsalon, Lough Swilly, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Μεταξύ 
των έξι επιτυχών διαδίκων που άσκησαν αναίρεση συγκαταλεγόταν ο συντάκτης της 
αναφοράς 535/2002 η οποία σχετίζεται με την παρούσα αναφορά.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

α. Ιστορικό

Η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται σε μια σειρά αναφορών σχετικά με ανησυχίες για την 
επέκταση των υδατοκαλλιεργειών στο Lough Swilly, έναν θαλάσσιο κολπίσκο στην κομητεία 
Donegal στη βορειοδυτική Ιρλανδία. Οι άλλες αναφορές ήταν οι 342/2001, 874/1993 και 
334/1998. Η εξέταση αυτών των αναφορών περατώθηκε με βάση τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από την Ιρλανδία. Η αναφορά 532/2002 εξετάζεται εκ νέου σε 
συνέχεια της παροχής περαιτέρω πληροφοριών από τον αναφέροντα με επιστολή του της 
23ης Αυγούστου 2004.

Το Lough Swilly είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους διαχείμασης υδρόβιων πτηνών 
στην Ιρλανδία. Υπάρχουν δύο ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ταξινομημένες βάσει της 
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οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 στο Lough Swilly, με την 
ονομασία Lough Swilly SPA και Inch Lough SPA. Καλύπτουν 3385 εκτάρια μιας σημαντικής 
περιοχής για τα πτηνά που περιλαμβάνει 9000 εκτάρια. Η οικολογική σημασία του Lough
καθίσταται εξάλλου προφανής από το γεγονός ότι συνιστά αντικείμενο χαρακτηρισμού βάσει 
της σύμβασης Ραμσάρ, προτεινόμενη περιοχή φυσικής κληρονομιάς (NHA)2 και 
προτεινόμενη ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας3.

β. Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχουν δοθεί περαιτέρω εγκρίσεις για οστρακοκαλλιέργεια στο 
Lough Swilly και ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν αναλάβει την εκπόνηση ολοκληρωμένης 
επιστημονικής μελέτης του Lough. Ο αναφέρων επίσης εκφράζει ανησυχίες για την αναβίωση 
μιας πρότασης για δημιουργία ιχθυοτροφείου σολομού, η οποία προηγουμένως είχε απορριφθεί.

γ. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Προστασία οικοτόπων σε σχέση με την οστρακοκαλλιέργεια στο Lough Swilly

Όσον αφορά την προστασία των οικοτόπων στο Lough Swilly, την Επιτροπή απασχολούν δύο 
βασικά θέματα. Καταρχάς, θεωρεί ότι η Ιρλανδία δεν έχει ταξινομήσει πλήρως (δηλαδή 
χαρακτηρίσει) σημαντικούς οικοτόπους πτηνών στο Lough Swilly. Δεύτερον, θεωρεί ότι η 
Ιρλανδία δεν έχει θεσπίσει μια πρακτική ορθής εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων των σχεδίων 
υδατοκαλλιέργειας στους οικοτόπους στο Lough Swilly και αλλού. Ειδικότερα, της ανάπτυξης 
οατρακοκαλλιεργειών εντός (ή πλησίον) σημαντικών οικοτόπων για τα πτηνά πέριξ της 
ιρλανδικής ακτογραμμής δεν προηγήθηκαν κατάλληλες ολοκληρωμένες γραπτές εκτιμήσεις των 
πιθανών επιπτώσεων στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως στην Επιτροπή Αναφορών, η οστρακοκαλλιέργεια δεν 
αποκλείεται κατ’ ανάγκη σε περιοχές ταξινομημένες βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή 
προστατευόμενες βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Μάλιστα, ενδέχεται να υπάρχουν κοινά 
συμφέροντα – όπως η ανάγκη αποφυγής της ρύπανσης των υδάτων. Ωστόσο, πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι σημαντικοί οικότοποι, όπως ο παλιρροιακός λασπώδης πυθμένας (που 
χρησιμοποιείται από τα πτηνά για την εύρεση τροφής), προστατεύονται επαρκώς.

Η Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
ανεπαρκή ταξινόμηση των βασικών σημαντικών τόπων της για τα πτηνά, 
συμπεριλαμβανομένου του Lough Swilly, και για μη συμμόρφωση γενικά με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ όσον αφορά την έκδοση αδειών για υδατοκαλλιέργειες (υπόθεση C-418/04). Ο 
φάκελος των υπομνημάτων έχει κλείσει και αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου.

Αφότου άρχισε η εξέταση αυτής της υπόθεσης, η Ιρλανδία δεν έχει μεταβάλει την πρακτική 
της σχετικά με την έγκριση των σχεδίων υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή πρέπει ωστόσο να 
                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1
2 Οι προτεινόμενες περιοχές φυσικής κληρονομιάς  Natural Heritage Areas (NHA) είναι περιοχές 

αναγνωρισμένες ως εθνικής σημασίας για τη διατήρηση της φύσης σε μια συγχρηματοδοτηθείσα 
επιστημονική έρευνα της Κοινότητας που διεξήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7
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αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου πριν προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Ιχθυοτροφείο σολομού

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να σχολιάσει την πιθανή 
επανυποβολή αίτησης για δημιουργία ιχθυοτροφείου σολομού στο Lough Swilly.  

Ωστόσο, θα εφιστούσε την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στην απόφαση του 
Δικαστηρίου του Ιουνίου 2005 κατά της Ιρλανδίας στην υπόθεση C-282/02. Η συγκεκριμένη 
υπόθεση αφορούσε την οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας1. Το Δικαστήριο 
έκρινε ότι υπήρχαν αδυναμίες στο σύστημα χορήγησης αδειών της Ιρλανδίας για θαλάσσιες 
αλιευτικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, δεν υπήρχε σαφής απαίτηση εξάρτησης των αδειών 
από στόχους σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον, οι στόχοι ποιότητας των 
υδάτων ήταν ανύπαρκτοι όσον αφορά τις ουσίες που εκχέονταν από τις αλιευτικές 
εκμεταλλεύσεις (π.χ. βιοκτόνα και αμμωνία). Η Επιτροπή τώρα ενεργεί σε συνέχεια αυτής 
της απόφασης.  

Προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγήσει νόμιμα άδεια σε ιχθυοτροφείο στο Lough Swilly
ή αλλού, η Ιρλανδία θα χρειαστεί να θεσπίσει ένα σύστημα αδειοδότησης που 
συμμορφώνεται με την οδηγία, πράγμα που δεν έχει πράξει ακόμη.

δ. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει επιληφθεί – και εξακολουθεί να επιλαμβάνεται  βασικών θεμάτων 
που αφορούν την προστασία του Lough Swilly μέσω των προαναφερθεισών οριζόντιων 
προσφυγών (δηλαδή, μέσω προσφυγών ευρείας βάσης που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των 
πλέον εποικοδομητικών βελτιώσεων στην εθνική νομοθεσία και πρακτική).

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στην τελευταία ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρθηκε σε δύο θέματα που την 
απασχολούσαν σε σχέση με το Lough Swilly: το γεγονός ότι δεν έχουν ταξινομηθεί πλήρως 
(δηλαδή χαρακτηρισθεί) σημαντικοί οικότοποι πτηνών στο Lough Swilly βάσει της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ2  και το γεγονός ότι δεν έχει θεσπιστεί μια πρακτική ορθής εκτίμησης των πιθανών 
επιπτώσεων των σχεδίων υδατοκαλλιέργειας στους οικοτόπους στο Lough Swilly και αλλού.
Ειδικότερα, της ανάπτυξης οστρακοκαλλιεργειών εντός ή πλησίον σημαντικών οικοτόπων για 
τα πτηνά πέριξ της ιρλανδικής ακτογραμμής δεν προηγήθηκαν κατάλληλες γραπτές εκτιμήσεις 
των πιθανών επιπτώσεων στη διατήρηση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3. Η Επιτροπή ανέφερε ότι αυτό ήταν το θέμα της 
υπόθεσης C-418/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας. Η Επιτροπή θα
ήθελε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΔΕΚ) εξέδωσε εν προκειμένω απόφαση υπέρ της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή προχώρησε κατόπιν αυτού σε ανταλλαγές με τις ιρλανδικές αρχές που είχαν στόχο 
                                               
1 ΕΕ L 129 της 18.5.1976
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7
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να διασφαλιστεί ότι η Ιρλανδία θα ταξινομήσει πλήρως όλους τους σχετικούς οικοτόπους 
πτηνών (συμπεριλαμβανομένου του Lough Swilly) και ότι θα υποβάλει τα σχέδια 
υδατοκαλλιέργειεας σε εκ των προτέρων αξιολόγηση. Λόγω της μη ανακοίνωσης τυχόν νέων 
ταξινομήσεων και τη μη ικανοποιητικής πληροφόρησης σχετικά με την εκτίμηση των σχεδίων 
υδατοκαλλιέργειας, η Επιτροπή απέστειλε στην Ιρλανδία προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα 
με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ της 23ης Μαρτίου 2009. Απέστειλε δε αιτιολογημένη γνώμη 
στις 9 Οκτωβρίου 2009. Η Ιρλανδία έχει στο μεταξύ απαντήσει, αναφέροντας μεταξύ άλλων ένα 
πρόγραμμα οικολογικής έρευνας με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος κατάλληλων 
εκτιμήσεων και ένα πρόγραμμα ταξινόμησης των ΕΖΔ. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος 
την εν λόγω απάντηση.

Στην τελευταία ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επεσήμανε ότι δεν διέθετε επαρκή στοιχεία ώστε 
να σχολιάσει συγκεκριμένα την πιθανότητα εκ νέου υποβολής αίτησης για δημιουργία 
ιχθυοτροφείου σολομού στο Lough Swilly. Αναφέρθηκε δε σε προηγούμενη απόφαση του ΔΕΚ 
κατά της Ιρλανδίας στην υπόθεση C-282/02 σε σχέση με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί 
ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας1. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν αδυναμίες στο σύστημα 
χορήγησης αδειών της Ιρλανδίας για θαλάσσιες αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, και ειδικότερα, ότι 
δεν υπήρχε σαφής απαίτηση ώστε να βασίζονται οι άδειες σε στόχους για την ποιότητα των 
υδάτων.

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι, από την τελευταία της 
ανακοίνωση, έχει γίνει αποδέκτης νέας νομοθεσίας από την Ιρλανδία, η οποία προβλέπει 
σύστημα χορήγησης αδειών για θαλάσσιες αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και στοχεύει στη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ. Η Επιτροπή περάτωσε τη σχετική 
διαδικασία επί παραβάσει.2

Στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην προαναφερθείσα απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση 
C-418/04, η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την 
προστασία του Lough Swilly, ειδικότερα την ανάγκη επέκτασης της υπάρχουσας ΕΖΔ και την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια υδατοκαλλιέργειας θα υπόκεινται σε κατάλληλη 
οικολογική εκτίμηση.

                                               
1 ΕΕ L 129 της 18.5.1976
2 1990/5220


