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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0584/2011 της Alice Jones, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης του Bodelwyddan, σχετικά με τη μη διεξαγωγή ΕΠΕ και 
επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/EΚ στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης για 2 000 
νέες κατοικίες στο Bodelwyddan (Ουαλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Το δημοτικό συμβούλιο του Denbigshire στην Ουαλία προωθεί ένα έργο οικιστικής 
ανάπτυξης με την κατασκευή 2 000 νέων κατοικιών στο χωριό Bodelwyddan. Οι κάτοικοι 
αντιτίθενται στο έργο αυτό. Θεωρούν ότι το κολοσσιαίο μέγεθος του έργου συνιστά κίνδυνο 
για τις υποδομές, τις υπηρεσίες, τον τοπικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Εξέφρασαν τη θέση 
αυτή σε ένα μη δεσμευτικό δημοψήφισμα. Αναφέρουν ότι δεν διενεργήθηκε ΕΠΕ σύμφωνα 
με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, παρόλο που ένα τέτοιο έργο εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ. 
Επιπλέον, θεωρούν ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους, όπως απαιτείται από την οδηγία 
2003/35/ΕΚ, ούτε και υποβλήθηκε οποιαδήποτε εναλλακτική λύση. Ζητούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
διεκπεραιώσουν την παρούσα υπόθεση με πλήρη σεβασμό του δικαίου της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012

Το δημοτικό συμβούλιο του Denbigshire σκοπεύει να διαθέσει τοποθεσίες για την κατασκευή 
περίπου 2 000 νέων κατοικιών στο χωριό Bodelwyddan. Το εν λόγω σχέδιο οικιστικής 
ανάπτυξης υπάγεται στο νέο Σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης (Local Development Plan, LDP) 
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2012-2020 που προβλέπεται να εγκριθεί από την κυβέρνηση της Ουαλίας περί τον Απρίλιο 
2012. 

Πριν από την έγκριση του LDP, πρέπει να ολοκληρωθούν ορισμένα στάδια όπως: η φάση 
συμμετοχής (προϋποβολή του LDP με αφετηρία τα μέσα του 2007 και διαβούλευση το 
καλοκαίρι του 2008), η φάση υποβολής του LDP (διαβούλευση τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 
2009), η μελέτη για εναλλακτικές τοποθεσίες (έγγραφο διαβούλευσης 2010), η διαβούλευση 
για «στοχευμένες αλλαγές» στο LDP κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις 
των διαβουλεύσεων (δημόσια διαβούλευση από 26 Αυγούστου έως 21 Οκτωβρίου 2011), η 
υποβολή του προσχεδίου του LDP στην κυβέρνηση της Ουαλίας (26 Αυγούστου 2011), η 
προκαταρκτική ακρόαση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη φάση της αξιολόγησης 
(πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011) καθώς και η φάση της αξιολόγησης που 
περιλαμβάνει δημόσιες ακροάσεις σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, ξεκινώντας από τις 10 
Ιανουαρίου 2012 στις 10 π.μ. Κατά τη φάση της αξιολόγησης, θα τεθεί το μείζον ζήτημα της 
Βασικής Στρατηγικής Τοποθεσίας στο Boddelwyddan 1.

Η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην 
οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης («οδηγία ΣΠΕ»)fn περιλαμβάνοντας –
μεταξύ άλλων – αναφορές και έγγραφα για την εκτίμηση της βιωσιμότητας (σε συνδυασμό με 
την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - ΕΠΕ), την αξιολόγηση των υποψήφιων 
τοποθεσιών και τους κανονισμούς περί οικοτόπων. Στα έγγραφα που συντάχθηκαν 
περιλαμβάνεται επιπλέον μια αναλυτική απάντηση στους προβληματισμούς των κατοίκων 
του Bodelwyddan. Η αναφορά που υποβλήθηκε από την ομάδα δράσης του Bodelwyddan 
στην κυβέρνησης της Ουαλίας θα γίνει επίσης αποδεκτή προς εξέταση στη διάρκεια της 
φάσης αξιολόγησης στις αρχές του 20122..

Τα συγκεκριμένα έργα κατασκευής εμπίπτουν στην οδηγία ΕΠΕ και θα μπορούσαν, όπως 
περιγράφει η αναφέρουσα, να ελεγχθούν λεπτομερώς εκ των προτέρων.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου, όταν ακόμα υπολείπονται οι τελικές 
ακροάσεις αξιολόγησης -που προσφέρουν στο ενδιαφερόμενο κοινό περαιτέρω ευκαιρίες να 
εκφράσει την άποψή του- καθώς και η έγκριση του τελικού σχεδίου από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε διαπιστώσεις για τη μη τήρηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ. Τα ζητήματα που προβληματίζουν την 
αναφέρουσα όπως η διαθεσιμότητα αξιόλογων, ορθών και ενημερωμένων πληροφοριών, η 
εγκυρότητα των πληθυσμιακών προβολών και η πολιτισμική και γλωσσική διάσταση, είναι 
προτιμότερο να εξεταστούν στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων και των προβλεπόμενων 
διαδικασιών.

                                               
1 Βλ. σημειώσεις της προκαταρκτικής ακρόασης τής 8/11/2011 στο δημαρχείο της πόλης Rhyl
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Αριθμός εγγράφου: EXAM0018.


