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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0013/2008, του John McElligott, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Κατοίκων του Kilcolgan, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβάσεις της οδηγίας της ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
σε σχέση με την έγκριση και τον σχεδιασμό ενός τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) πλησίον των εκβολών του Shannon 
(Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει την ταχεία διαδικασία σχεδιασμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση της 
Ιρλανδίας σε σχέση με την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) πλησίον των εκβολών του Shannon (Ιρλανδία). Πιστεύει ότι η κοινοτική 
οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία Seveso II έχουν 
παραβιαστεί. Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι η ταχεία διαδικασία σχεδιασμού έχει θεσπιστεί με 
βάση τον νόμο περί χωροταξίας και ανάπτυξης του 2006 και ότι καθιστά δυνατή την έγκριση 
ορισμένων έργων χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι το έργο έχει κατατμηθεί προκειμένου να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τη 
διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων επικρίνει την ταχεία διαδικασία σχεδιασμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση της 
Ιρλανδίας σε σχέση με την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
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αερίου (ΥΦΑ) πλησίον των εκβολών του Shannon (Ιρλανδία). Πιστεύει ότι η κοινοτική 
οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, η οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η οδηγία Seveso II έχουν παραβιαστεί. Ο αναφέρων 
διευκρινίζει ότι η ταχεία διαδικασία σχεδιασμού έχει θεσπιστεί με βάση τον νόμο περί 
χωροταξίας και ανάπτυξης του 2006 και ότι καθιστά δυνατή την έγκριση ορισμένων έργων 
χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το έργο έχει 
κατατμηθεί προκειμένου να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει το ζήτημα. 

Κατάτμηση έργου

Ο αναφέρων παρουσιάζει επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει κατατμηθεί 
(αποθήκευση ΥΦΑ, αγωγός, οδός και ηλεκτροδότηση). Κατάτμηση έργου σημαίνει 
διαχωρισμός ενός έργου σε διαφορετικά μέρη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή 
είναι της γνώμης ότι η εκτίμηση επιπτώσεων καλύπτει ένα έργο (το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο). Θα πρέπει, φυσικά, να αναγνωριστούν οι σωρευτικές (έμμεσες) επιπτώσεις άλλων 
έργων κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εκτιμήσεων επιπτώσεων.

EΠΕ

Η οδηγία 85/337/EΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
«οδηγία ΕΠΕ»), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ2 και 2003/35/EΚ3 , καλύπτει 
την κατασκευή θερμοηλεκτρικών σταθμών με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 MW. Για τα εν 
λόγω έργα, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, η οδηγία απαιτεί, πριν από τη χορήγηση 
άδειας, έργα που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον να υποβάλλονται 
σε εκτίμηση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Κατά τη διαδικασία ΕΠΕ, 
πρέπει να διενεργείται διαβούλευση με το κοινό και η τελική απόφαση χορήγησης άδειας ή 
απόρριψης της σχετικής αίτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ΕΠΕ και τη 
δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, διεξήχθη ΕΠΕ, 
ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές και το κοινό είχε τη δυνατότητα να 
αντιδράσει και να παραθέσει τη γνώμη του για διάστημα 6 εβδομάδων. Ο χρόνος που 
παρέχεται για τις δημόσιες διαβουλεύσεις εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους 
μέλους.

ΣΠΕ

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ4 («οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση» ή «οδηγία 
ΣΠΕ») ισχύει για σχέδια και προγράμματα. Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, ορίζει ότι σχέδια 
χρήσης γης (τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
2 ΕΕ L 73 της 14.03.1997.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
4 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
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απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ)) πρέπει να 
υποβάλλονται σε ΣΠΕ με μία εξαίρεση: Το άρθρο 3, παράγραφος 3, ορίζει ότι σχέδια για 
μικρές περιοχές σε τοπικό επίπεδο μπορούν να εξαιρεθούν. Στην εθνική της νομοθεσία, η 
Ιρλανδία έχει καθορίσει αυτήν την πιθανή εξαίρεση για περιοχές με πληθυσμό 10.000 
κατοίκων.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το κοινοτικό σχέδιο ανάπτυξης τροποποιήθηκε προκειμένου να 
καταστήσει δυνατή τη μεταβολή της χρήσης από αγροτική σε βιομηχανική. Καθώς φαίνεται, 
το σχέδιο ανάπτυξης τροποποιήθηκε χωρίς να απαιτηθεί η διενέργεια της ΣΠΕ 
(πραγματοποιήθηκε διερεύνηση και συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι δεν απαιτείτο εκτίμηση 
επιπτώσεων). Ανεξαρτήτως της παρούσας αναφοράς, η Επιτροπή αμφισβήτησε τη 
συμμόρφωση της ιρλανδικής νομοθεσίας όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η ΣΠΕ 
διενεργείται κατά διακριτική ευχέρεια και όχι αυτομάτως για τροποποιήσεις σχεδίων χρήσης 
γης του τύπου που αναφέρονται στην αναφορά (παράβαση 2007/2166).

Οδηγία Seveso

Η οδηγία Seveso II1 ισχύει για τερματικούς σταθμούς αναλόγως της ποσότητας αερίου: 
ορισμένες μόνο απαιτήσεις ισχύουν για τερματικούς σταθμούς που περιέχουν από 50 έως 200 
τόνους (μονάδες κατώτερης κατηγορίας)· όλες οι απαιτήσεις ισχύουν για τους τερματικούς 
σταθμούς που περιέχουν πάνω από 200 τόνους (μονάδες ανώτερης κατηγορίας). Για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, ως «μονάδα» νοείται η υπό έλεγχο ασκούντος την 
εκμετάλλευση συνολική ζώνη στην οποία υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων. Εξαιρείται, 
ωστόσο, η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών εκτός της μονάδας. Αρκετές 
διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται ήδη προτού ο ασκών την εκμετάλλευση ξεκινήσει την 
κατασκευή ή τη λειτουργία. Οι διατάξεις σχεδιασμού χρήσης γης απαιτούν τον έλεγχο της 
εγκατάστασης νέων μονάδων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι αρμόδιες αρχές και 
υπηρεσίες που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα να θεσπίζουν 
κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης για να υπάρχουν τεχνικές συμβουλές για την 
επικινδυνότητα της μονάδας όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει 
παραβίαση της ΕΠΕ σε σχέση με τη διαδικασία για το εν λόγω έργο. 

Όσον αφορά τη ΣΠΕ, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ανταλλαγή απόψεων με τις ιρλανδικές αρχές 
σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών νόμων που χρησιμοποιήθηκαν, και βάσει των 
οποίων κρίθηκε μη απαραίτητη η διενέργεια ΣΠΕ στην προκειμένη περίπτωση, προς την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Τα πρόσθετα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων αναλύθηκαν από την Επιτροπή και 
οδηγούν στα ακόλουθα σχόλια.

ΣΠΕ

                                               
1ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
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Η οδηγία 2001/42/ΕΚ1 («οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση» ή «οδηγία 
ΣΠΕ») ισχύει για σχέδια και προγράμματα. Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, ορίζει ότι σχέδια 
χρήσης γης (τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ)) πρέπει να 
υποβάλλονται σε ΣΠΕ με μία εξαίρεση: το άρθρο 3, παράγραφος 3, ορίζει ότι σχέδια για 
μικρές περιοχές σε τοπικό επίπεδο μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική διενέργεια 
ΣΠΕ. Αντί αυτού, πρέπει να πραγματοποιηθεί διαδικασία ελέγχου (αξιολόγηση του κατά 
πόσον είναι απαραίτητη μια ΣΠΕ). Στην εθνική της νομοθεσία, η Ιρλανδία έχει καθορίσει 
αυτήν την πιθανή εξαίρεση για περιοχές με πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Οι πληροφορίες που 
παρείχε ο αναφέρων δείχνουν ότι ο πληττόμενος πληθυσμός υπερβαίνει τους 10.000 
κατοίκους. 

Διεξήχθη διαδικασία ελέγχου κατά τη διάρκεια της πρότασης για την αναδιαμόρφωση ζωνών 
στις αγροτικές περιοχές και τη μετατροπή τους σε βιομηχανικές. Η διαδικασία ελέγχου 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείτο ΣΠΕ βάσει του ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει 
ανάγκη διενέργειας ΣΠΕ σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η προτεινόμενη αλλαγή είναι 
απίθανο να οδηγήσει σε κατασκευή που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον». Ο 
αναφέρων αντιτίθεται στην απόφαση που ελήφθη μετά τον έλεγχο ισχυριζόμενος ότι ο 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που διενήργησε τον έλεγχο δεν γνώριζε ότι αργότερα η ζώνη 
θα χρησιμοποιούνταν για δραστηριότητα που ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον (δηλ. σε αυτήν την περίπτωση τη δραστηριότητα του τερματικού σταθμού ΥΦΑ). 
Επιπλέον, δέκα εκτάρια της ζώνης βρίσκονται σε ύδατα ειδικής ζώνης διατήρησης και η 
τοποθεσία περιβάλλεται από γαίες και ύδατα που είναι ΕΖΔ, περιοχές φυσικής κληρονομιάς 
και ΖΕΠ. Η χωροταξική αρχή ήταν πεπεισμένη ότι «οποιοδήποτε σημαντικό περιβαλλοντικό 
θέμα που προκύπτει από τυχόν κατασκευή στις εκτάσεις θα λυθεί μέσω δήλωσης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για τη διαφορά στην προσέγγιση των ιρλανδικών αρχών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση της κατασκευής βάσει της νομοθεσίας ταχείας διαδικασίας για 
«στρατηγικά σχέδια» χωρίς να απαιτείται ΣΠΕ. Πράγματι, ένα θέμα που τέθηκε από τον 
αναφέροντα είναι η χρήση από μέρους της Ιρλανδίας του νόμου του 2006 περί χωροταξίας 
και ανάπτυξης (των αποκαλούμενων «στρατηγικών υποδομών») προκειμένου, σύμφωνα με 
τις ιρλανδικές αρχές, να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική διαδικασία έγκρισης αδειών για 
κατασκευές στρατηγικών υποδομών. Αυτή η διαδικασία προβλέπει ότι ορισμένα σχέδια 
υποδομών λαμβάνουν απευθείας άδεια κατασκευής από την αρχή χωροταξίας (An Bord 
Pleanala) και συνεπώς αποφεύγουν τη βαθμίδα της τοπικής αρχής. Σημαίνει επίσης ότι το 
κοινό στερείται το δικαίωμά του να συμμετάσχει και να υποβάλει ενστάσεις στη διαδικασία 
κατασκευής.

EΠΕ

Η οδηγία 85/337/EΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
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«οδηγία ΕΠΕ»), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ1 και 2003/35/EΚ2 , καλύπτει 
την κατασκευή θερμοηλεκτρικών σταθμών με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 MW. Διενεργήθηκε 
κατάλληλη ΕΠΕ για αυτό το έργο (υγροποιημένο φυσικό αέριο) και ζητήθηκε η γνώμη του 
κοινού. Ωστόσο, ο αναφέρων παρουσιάζει επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει 
κατατμηθεί (αποθήκευση ΥΦΑ, αγωγός, οδικός άξονας και ηλεκτροδότηση). Κατάτμηση 
έργου σημαίνει διαχωρισμός ενός έργου σε διαφορετικά μέρη. Η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί να 
αναγνωρίζονται σωρευτικές (έμμεσες) επιπτώσεις με άλλα έργα στη διάρκεια των 
αντίστοιχων εκτιμήσεων επιπτώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συνολικές επιπτώσεις των 
σχετικών έργων μπορούν να εκτιμηθούν. Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν είναι 
σαφές εάν ελήφθησαν υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις στην παρούσα περίπτωση.

Οδηγία Seveso

Οι διατάξεις της οδηγίας Seveso II που σχετίζονται με αυτήν την κατασκευή περιγράφηκαν 
στην προηγούμενη ανακοίνωση προς την επιτροπή. Βάσει των πληροφοριών που έχουν 
ληφθεί έως σήμερα, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να καταδεικνύουν παραβίαση της εν 
λόγω οδηγίας σε αυτήν την περίπτωση.

Βάσει των περαιτέρω πληροφοριών που προσκομίστηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει τα 
προαναφερθέντα θέματα στις ιρλανδικές αρχές. 

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Βάσει των συμπληρωματικών πληροφοριών που ελήφθησαν, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση της οδηγίας Seveso. 
Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις οδηγίες ΣΠΕ και ΕΠΕ, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία 
«EU Pilot», ζητώντας από τις ιρλανδικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες.

Οι ιρλανδικές αρχές κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την επάρκεια 
της διαδικασίας ελέγχου που διενεργήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, ειδικότερα δε ως 
προς τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι κατά τον έλεγχο δεν ελήφθη υπόψη η χρήση για την 
οποία προοριζόταν η γη μετά την αναδιαμόρφωση των ζωνών (ήτοι για την κατασκευή του εν 
λόγω τερματικού σταθμού ΥΦΑ). 

Κλήθηκαν επίσης να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το γεγονός ότι, ενώ για 
τους σκοπούς της ΣΠΕ, η αναδιαμόρφωση ζωνών φαίνεται να αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα 
τοπικής σημασίας, για τους σκοπούς της λήψης απόφασης επί του έργου, ο τερματικός 
σταθμός ΥΦΑ αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα εθνικής στρατηγικής σημασίας (εφαρμογή του 
νόμου περί των στρατηγικών υποδομών). 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τις ιρλανδικές αρχές να σχολιάσουν τον λόγο για τον οποίο δεν 
υποβλήθηκε σε ΣΠΕ (αλλά μόνο σε έλεγχο) η αναδιαμόρφωση ζωνών για τη χρήση της γης 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Μολονότι στην εν λόγω περιοχή δεν υπήρχε 
υπέρβαση του κατώτατου πληθυσμιακού ορίου των 10.000 κατοίκων το οποίο έχει ορίσει η 
Ιρλανδία, εκφράστηκαν ενδοιασμοί, σύμφωνα με τους οποίους η χρήση αυτού του 

                                               
1 ΕΕ L 73 της 14.03.1997.
2 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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πληθυσμιακού ορίου δεν ήταν επαρκής ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η ευρύτερη σημασία 
της συγκεκριμένης τοποθεσίας· παραδείγματος χάριν, δέκα εκτάρια της περιοχής βρίσκονται 
σε ύδατα ΕΖΔ και η τοποθεσία περιβάλλεται από τόπους που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 
2000 (ΕΖΔ1 και ΖΕΠ2) και περιοχές φυσικής κληρονομιάς (ΠΦΚ3). 

Οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν ότι, βάσει της διαδικασίας ελέγχου της ΣΠΕ, δεν κρίθηκε 
απαραίτητη η διενέργεια πλήρους ΣΠΕ για την αναδιαμόρφωση των ζωνών έκτασης 
189 εκταρίων. Το αντίγραφο της απόφασης, καθώς και το σκεπτικό της, τέθηκαν στη διάθεση 
του κοινού για δημόσιο έλεγχο, όπως απαιτείται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Οι ιρλανδικοί κανονισμοί περί χωροταξίας και ανάπτυξης (ΣΠΕ) του 2004 (νομική πράξη 
αριθ. 436 του 2004) προβλέπουν ότι η πλήρης ΣΠΕ είναι υποχρεωτική για περιοχές που 
υπερβαίνουν το πληθυσμιακό όριο των 10.000 κατοίκων· για περιοχές οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν αυτό το όριο, εναπόκειται στη χωροταξική αρχή να κρίνει, μέσω έκθεσης 
ελέγχου, εάν η προτεινόμενη τροποποίηση ενός σχεδίου ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, αιτιολογώντας επομένως τη διενέργεια ΣΠΕ.

Η έκθεση ελέγχου επεσήμανε ότι, εκείνη την περίοδο, κατά την οποία δεν υπήρχαν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για τη μελλοντική χρήση των εκτάσεων γης ή για την ενδεχόμενη 
βιομηχανική δραστηριότητα που επρόκειτο να αναπτυχθεί στις υπό αναδιαμόρφωση ζώνες, 
δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στην έκθεση ελέγχου εξετάστηκαν επίσης το μέγεθος και η χωροταξική έκταση των 
επιπτώσεων (ήτοι η γεωγραφική ζώνη και το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν πιθανόν να 
επηρεαστεί), λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της γης (189 εκτάρια) που επρόκειτο να 
αναδιαμορφωθεί βάσει της προτεινόμενης τροποποίησης. Κατά την απογραφή του 2002, το 
Ballylongford αριθμούσε 405 κατοίκους και το χωριό Tarbert 805, και, ως εκ τούτου, 
θεωρήθηκε ότι το μέγεθος και η χωροταξική έκταση των ενδεχόμενων επιπτώσεων δεν ήταν 
ιδιαίτερης σημασίας ως προς τη γεωγραφική ζώνη και τον πληθυσμό που ήταν πιθανόν να 
επηρεαστούν. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι η περιοχή που αναμενόταν να επηρεαστεί από 
την προτεινόμενη αναδιαμόρφωση των ζωνών βρισκόταν σαφώς κάτω του πληθυσμιακού 
ορίου των 10.000 κατοίκων για την υποχρεωτική διενέργεια ΣΠΕ, κρίθηκε ότι αυτή η 
προσέγγιση δεν ήταν απαραίτητη υπό τις δεδομένες συνθήκες. 

Η έκθεση ελέγχου της ΣΠΕ αναγνώρισε ότι, αν και οι εκτάσεις δεν υπόκειντο σε κανέναν 
περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό στο πλαίσιο των ΕΖΔ, ΖΕΠ ή των ΠΦΚ, βρίσκονται πλησίον 
αρκετών χαρακτηρισμένων περιοχών που προστατεύονται βάσει της εθνικής και της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, στην έκθεση εκτιμάται ότι, βάσει του μεγέθους και της 
έκτασης των χαρακτηρισμένων περιοχών, του τοπικού χαρακτήρα των ζωνών που επρόκειτο 
να αναδιαμορφωθούν και των μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων που απαιτούνται από τις 
πολιτικές και τα πρότυπα που περιγράφονται στον τοπικό και εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, 

                                               
1 ΕΖΔ – ειδική ζώνη διατήρησης, η οποία καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.
2 ΖΕΠ – ζώνη ειδικής προστασίας, η οποία καθορίζεται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά.
3 ΠΦΚ – περιοχή φυσικής κληρονομιάς, η οποία καθορίζεται βάσει της ιρλανδικής νομοθεσίας και αποτελεί 
περιοχή που θεωρείται σημαντική για τους υπάρχοντες οικοτόπους ή περιλαμβάνει είδη φυτών και ζώων, ο 
οικότοπος των οποίων χρήζει προστασίας. 
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θα ήταν μάλλον απίθανο να υπάρξει σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος σε αυτές τις 
περιοχές. Η έκθεση ελέγχου ανέφερε επίσης ότι θεωρήθηκε πως η προτεινόμενη τροποποίηση 
δεν θα είχε καμία σημαντική επίπτωση στις εν λόγω χαρακτηρισμένες περιοχές, καθόσον 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα κανονιστικής πολιτικής στο πλαίσιο του χωροταξικού 
σχεδίου ανάπτυξης της κομητείας Kerry, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων των 
προτάσεων για την ανάπτυξη έργων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ή θίγουν, κατά 
οιονδήποτε τρόπο, κάποια χαρακτηρισμένη ΕΖΔ, ΖΕΠ ή ΠΦΚ, καθώς και για τη διαφύλαξη 
των τελευταίων. 

Η έκθεση ελέγχου έλαβε εξίσου υπόψη τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων. Κρίθηκε 
ότι ενδέχεται να υπάρξει ορισμένου βαθμού σωρευτικός αντίκτυπος λόγω της έκτασης των 
ζωνών που επρόκειτο να αναδιαμορφωθούν. Μολαταύτα, δεδομένης της πιθανής σταδιακής 
ανάπτυξης σε αυτές τις εκτάσεις γης και της πρόβλεψης των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης 
των επιπτώσεων μέσω της διαδικασίας διαχείρισης της ανάπτυξης, θεωρήθηκε ότι οι 
ενδεχόμενες σωρευτικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να μετριαστούν στο πλαίσιο αυτής 
ακριβώς της διαδικασίας.

Βάσει, μεταξύ άλλων, των ανωτέρω εκτιμήσεων, η έκθεση ελέγχου κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναμενόταν να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

Οι ιρλανδικές αρχές κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον 
ισχυρισμό του αναφέροντος περί πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ, καθόσον δεν 
ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις όλων των έργων στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία, αφού πραγματοποιήθηκε «κατάτμηση» του έργου.

Όσον αφορά το ζήτημα της κατάτμησης του έργου, οι ιρλανδικές αρχές παρέπεμψαν στην 
έκθεση του επιθεωρητή (PL08.PA0002) της 14ης Μαρτίου 2008 που συνιστούσε στην An 
Bord Pleanála (την αρχή χωροταξίας που είναι αρμόδια για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας 
έργων) να χορηγήσει άδεια για το συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο για τους λόγους και τις 
εκτιμήσεις –και με την επιφύλαξη των όρων– που προβλέπονται στην έκθεση του 
επιθεωρητή. Η έκθεση του επιθεωρητή επεσήμανε ότι η εξεταστική επιτροπή είχε πλήρη 
επίγνωση της ανάγκης εξέτασης, σε ορισμένο βαθμό, των παρεπόμενων ζητημάτων, π.χ. όσων 
αφορούσαν τον αγωγό, στο πλαίσιο της συνολικής αίτησης χορήγησης άδειας, προκειμένου να 
αποφευχθεί η κατάτμηση του έργου, και ότι το θέμα αυτό τέθηκε ρητώς υπόψη των αιτούντων
κατά τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα πριν από τον σχεδιασμό. Η έκθεση του επιθεωρητή 
συνήγαγε το συμπέρασμα ότι ο αιτών είχε καταθέσει όλες τις προσδοκώμενες αναλυτικές 
πληροφορίες σε σχέση με τα εν λόγω παρεπόμενα έργα και ότι η κατάρτιση της παρούσας 
αίτησης, ξεχωριστά από τα παρεπόμενα έργα, δεν θα μπορούσε λογικά να εκληφθεί ως 
τέχνασμα προς αποφυγή διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εν πάση 
περιπτώσει, η αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής για τον αγωγό φυσικό αερίου θα 
απαιτούσε, αυτή καθαυτή, την υποβολή δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Από την ανάλυση των πρόσθετων εγγράφων που προσκόμισε ο αναφέρων προκύπτουν οι 
ακόλουθες παρατηρήσεις:

Οδηγία ΣΠΕ
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Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας ΣΠΕ ορίζει ότι σχέδια χρήσης γης (τα οποία 
καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ)) πρέπει να υποβάλλονται σε ΣΠΕ με μία 
εξαίρεση: το άρθρο 3, παράγραφος 3, ορίζει ότι σχέδια για μικρές περιοχές σε τοπικό επίπεδο 
μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική διενέργεια ΣΠΕ. Αντί αυτού, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί διαδικασία ελέγχου (αξιολόγηση του κατά πόσον είναι απαραίτητη η 
διενέργεια ΣΠΕ). Στην εθνική της νομοθεσία, η Ιρλανδία έχει καθορίσει αυτήν την πιθανή 
εξαίρεση για περιοχές με πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 
ιρλανδικές αρχές τήρησαν τις διατάξεις της μεταφερθείσας εθνικής νομοθεσίας. Η 
συμπερίληψη αυτών των διατάξεων ελέγχου (όρια πληθυσμού ή μεγέθους) ενδέχεται να 
ερμηνευθεί ως αδυναμία της εθνικής νομοθεσίας και υποδηλώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές 
υπερέβησαν τη διακριτική ευχέρεια που τους εκχωρείται εν προκειμένω από την οδηγία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο οι ιρλανδικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω 
διευκρινίσεις ως προς το ζήτημα των ορίων της ΣΠΕ για τη διεξαγωγή ελέγχου.

Οδηγία ΕΠΕ

Η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί να αναγνωρίζονται σωρευτικές (έμμεσες) επιπτώσεις με άλλα έργα 
στη διάρκεια των αντίστοιχων εκτιμήσεων επιπτώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
συνολικές επιπτώσεις των σχετικών έργων μπορούν να εκτιμηθούν. Βάσει των πληροφοριών 
που προσκομίστηκαν (έκθεση του επιθεωρητή), φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι 
σωρευτικές επιπτώσεις στην παρούσα υπόθεση.

Η Επιτροπή θα εγείρει το ζήτημα της μεταφοράς της οδηγίας ΣΠΕ όσον αφορά το 
πληθυσμιακό όριο των 10.000 κατοίκων, το οποίο παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στις 
ιρλανδικές αρχές να αποφασίζουν εάν απαιτείται ή όχι η διενέργεια πλήρους ΣΠΕ. Έχει 
προγραμματιστεί για τις αρχές του 2011 συνάντηση με τις ιρλανδικές χωροταξικές αρχές, στο 
πλαίσιο της οποίας προβλέπεται να συζητηθεί και το εν λόγω ζήτημα. 

Όσον αφορά την οδηγία ΕΠΕ, η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει παραβίαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που προσκομίστηκαν.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με τις ιρλανδικές αρχές στις αρχές του 2011 και 
έλαβε περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα.

Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα σε σχέση με τη χρονική στιγμή των 
συζητήσεων σχετικά με το έργο ΥΦΑ έναντι της χρονικής στιγμής ενός ελέγχου ΣΠΕ έφεραν 
στο φως νέα στοιχεία. Επί του παρόντος η Επιτροπή επανεξετάζει το ζήτημα αυτό.

Ο αναφέρων παρουσίασε επίσης διάφορα νέα στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση προς την 
οδηγία ΕΠΕ και την οδηγία για τους οικότοπους τα οποία αποτελούν ζητήματα πιθανής 
ανησυχίας – έλλειψη αξιολόγησης θαλάσσιου κινδύνου, ο πιθανός σημαντικός αντίκτυπος 
στις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και ο σωρευτικός αντίκτυπος (άλλα 
σχέδια και έργα στις εκβολές του Shannon). Αυτά τα ζητήματα θα τεθούν επίσης στις 
ιρλανδικές αρχές.
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Όσον αφορά άλλες πτυχές της ΕΠΕ, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και την παύση 
λειτουργίας της εγκατάστασης ΥΦΑ, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που αποδεικνύουν παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IV), που ελήφθη στις 27 
Ιουνίου 2012.

Η Επιτροπή έθεσε το ζήτημα τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) 
στις εκβολές του Shannon σε συνεδρίαση με τις ιρλανδικές αρχές και έλαβε περεταίρω 
διασαφηνίσεις σχετικά με τα εξής θέματα για τα οποία έκανε λόγο ο αναφέρων: διαδικασία 
ελέγχου της ΣΠΕ, αξιολόγηση κινδύνου που επιφέρει η έκχυση ΥΦΑ στη θάλασσα, 
επιπτώσεις σε έργα με διαφορετικά σχέδια και σε έργα στις εκβολές, "αρμόζουσα 
αξιολόγηση" σύμφωνα με την οδηγία περί οικοτόπων (άρθρο 6.3). Ακολουθεί περίληψη των 
βασικών ευρημάτων σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα:

Διαδικασία ελέγχου της ΣΠΕ

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ιρλανδικές αρχές να διασαφηνίσει τον λόγο για τον οποίο το έργο 
ΥΦΑ και άλλα συναφή έργα δεν λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου ΣΠΕ 
για την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της κομητείας.

Οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν ότι σκοπός της τροποποίησης ήταν η ρύθμιση και η 
εφαρμογή των μακροπρόθεσμων στόχων και η βιομηχανική αναπτυξιακή πολιτική των 
περιοχών, καθώς και η αποφυγή ενδεχόμενων παρανοήσεων σχετικά με τους στόχους χρήσης 
των περιοχών, όπως εγκρίθηκε από το πολεοδομικό σχέδιο της κομητείας και προηγούμενα 
έργα και στόχους.

Ενώ το Συμβούλιο γνωρίζει σχετικά με την πρόταση για την ΥΦΑ από τα μέσα του 2006, δεν 
πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένη εφαρμογή ή εγγύηση ότι η πρόταση αυτή θα θεσπιστεί 
(όπως συνέβη με άλλες προτάσεις στο παρελθόν) και για τον λόγο αυτό, θα ήταν σε κάθε 
περίπτωση ανάρμοστο να τεθεί υπό αξιολόγηση η τροποποίηση στο πλαίσιο της πρότασης. 
Θεωρείτο ότι η επίπτωση οποιασδήποτε συγκεκριμένης πρότασης, συμπεριλαμβανομένων 
των σωρευτικών επιπτώσεων, θα έπρεπε να τεθεί στο πλαίσιο της ΕΠΕ.

Αξιολόγηση κινδύνου για τη θάλασσα

Σχετικά με τους προβληματισμούς του αναφέροντα για τον κίνδυνο έκχυσης ΥΦΑ στη 
θάλασσα, οι ιρλανδικές αρχές εξήγησαν ότι η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
παρέσχον ο αναφέρων με την αίτηση, συμπεριλάμβανε περίληψη της ποσοτικής αξιολόγησης 
του κινδύνου που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του προτεινόμενου σχεδίου. Η 
πλήρης ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου διατέθηκε στο κοινό μερικές μέρες μετά την 
υποβολή της αίτησης. Κατά την εξέταση της αίτησης, η An Bord Pleanála συμβουλεύτηκε 
την Αρχή Υγείας και Ασφάλειας και διεξήγαγε μία δημόσια προφορική ακρόαση 7 ημερών, 
εκ των οποίων οι δύο μέρες αφιερώθηκαν σε διάλογο επί θεμάτων που αφορούν την υγεία και 
την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του οποίου εξετάσθηκαν λεπτομερώς οι πιθανότητες 
διαρροής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στους περιβάλλοντες υδάτινους πόρους, οι 
τυχόν επιπτώσεις από μια τέτοια ρύπανση και κατά πόσο θα ήταν αντικειμενικά αναμενόμενο 
ένα τέτοιο ατύχημα.
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Οι ιρλανδικές αρχές εξήγησαν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
τη μεταφορά ΥΦΑ από το πλοίο στην ακτή, τη φύση και τοποθεσία της διαδικασίας 
αεριοποίησης, καθώς και τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, 
οποιαδήποτε διαρροή ΥΦΑ θα ήταν στιγμιαία και ελάχιστης ποσότητας.

Βάσει των ανωτέρω, η An Bord Pleanála, ως συναινούσα αρχή, ήταν και είναι της άποψης ότι 
δεν θα ήταν αντικειμενικά αναμενόμενο να υπάρξει σημαντική ανάμειξη ΥΦΑ με τα ύδατα 
των εκβολών οφειλόμενη στη λειτουργία του τερματικού σταθμού και ότι συνεπώς δεν 
θεωρεί ότι απαιτείται μία πιο λεπτομερής και χωριστή αξιολόγηση των κινδύνων για τη 
θάλασσα.

Σωρευτικές επιπτώσεις σε άλλα σχέδια και έργα

Οι ιρλανδικές αρχές δήλωσαν ότι κατά την αξιολόγηση του τερματικού σταθμού του ΥΦΑ, η 
An Bord Pleanála δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με την ύπαρξη άλλων σημαντικών σχεδίων 
και έργων στις εκβολές του ποταμού. Συγκεκριμένα, την εποχή εκείνη, ήταν γνωστό ότι δεν 
είχε υπάρξει συμφωνία για τα τέσσερα σχέδια/έργα για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, 
δηλαδή ένα κέντρο εντατικοποιημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα σχέδιο για έναν 
ευρωπαϊκό πόλο μεταφόρτωσης, ένα κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα κέντρο 
αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά ούτε ότι τα προαναφερθέντα σχέδια/έργα 
είχαν κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς. Πράγματι, η αρχή χωροταξίας (An Bord Pleanala) 
εξακολουθεί να μην είναι ενημερωμένη για τυχόν σχέδια/έργα τα οποία να ταιριάζουν 
πλήρως με τις περιγραφές, μολονότι η μνεία στο κέντρο εντατικοποιημένης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να παραπέμπει στην προτεινόμενη κατασκευή ενός 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με αεριοστρόβιλο συνδυασμένου κύκλου 450 Μεγαβάτ στον 
σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας του Tarbert, για τον οποίον είχε χορηγηθεί έγκριση στις 3 
Δεκεμβρίου 2010, τρία σχεδόν έτη μετά την χορήγηση της άδειας για τον τερματικό σταθμό 
ΥΦΑ.

‘Αρμόζουσα αξιολόγηση’ σύμφωνα με την οδηγία περί οικοτόπων (άρθρο παρ. 3)

Μολονότι σε ολόκληρη την αίτηση και στην τεκμηρίωση της δήλωσης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για το σχέδιο ΥΦΑ δεν αναφέρεται συγκεκριμένα η ακριβής ορολογία ‘έλεγχος 
για αρμόζουσα αξιολόγηση’ και ‘αρμόζουσα αξιολόγηση’, η αρχή χωροταξίας (An Bord 
Pleanala) θεώρησε ότι οι αρχές και οι απαιτήσεις του άρθρου 6, παρ. 3 της οδηγίας περί 
οικοτόπων τηρήθηκαν πλήρως και επακριβώς. Στη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις του έργου στις γειτονικές περιοχές που προστατεύονται 
από το πρόγραμμα ‘Natura 2000’ λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για τη διατήρησή τους. 
Συγκεκριμένα, στα σχετικά κεφάλαια της δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα 
οικοσυστήματα του εδάφους, των γλυκών υδάτων, της θάλασσας και των εκβολών του 
ποταμού, αντιστοίχως, αναγνωρίζονται τα είδη και τα ενδιαιτήματα των προαναφερθεισών 
περιοχών που προστατεύονται από το πρόγραμμα ‘Natura 2000’.

Επιπλέον, η An Bord Pleanála ανέθεσε την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την προτεινόμενη 
ανάπτυξη σε ανεξάρτητο σύμβουλο οικολογικών θεμάτων, αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην 
ακρόαση συζητώντας ζητήματα οικολογικής φύσεως, και ενέγραψε στην απόφαση για την 
χορήγηση της άδειας δεκατρείς όρους που αφορούν την προστασία των συγκεκριμένων ειδών 
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και ενδιαιτημάτων και την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων.

Επί τη βάσει της δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προαναφερθείσας εκθέσεως 
του συμβούλου οικολογικών θεμάτων, η An Bord Pleanála, ως αρμόδιος για την έγκριση 
φορέας, εξέφρασε τη γνώμη στην εκτίμησή της πριν από την χορήγηση της άδειας για την 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 6, παρ. 3 της οδηγίας περί 
οικοτόπων τηρήθηκαν πλήρως.

Επί τη βάσει των πρόσθετων στοιχείων που προσκόμισαν οι ιρλανδικές αρχές, δεν 
εντοπίζεται παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με το έργο του 
τερματικού σταθμού ΥΦΑ.


