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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0840/2004, του Andrew McGrath, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ιδρύματος Tara, σχετικά με την προγραμματισμένη κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου που πρόκειται να διασχίσει περιοχή αρχαιολογικής 
σημασίας στην Ιρλανδία

Αναφορά 0546/2005, της Julietta Clancy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Αρχαιολογικού και Ιστορικού Σωματείου του Meath, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή ενός νέου 
αυτοκινητόδρομου Μ3 στην Ιρλανδία 

Αναφορά 0723/2005, της Kim Montia, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
αυτοκινητόδρομο της κοιλάδας Tara στη Βόρεια Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 840/2004

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητόδρομου που θα διασχίσει 
περιοχή αρχαιολογικής σημασίας στην Ιρλανδία. Καταγγέλλει ότι, αν ο δρόμος 
κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο, θα καταστραφούν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν εξετάσει τη δυνατότητα εναλλακτικών 
οδών και ότι αγνόησαν τις συστάσεις ανεξάρτητων αρχαιολόγων και τμήματος της κοινής 
γνώμης. Περαιτέρω, στην άδεια κατασκευής που εξέδωσε, η αρμόδια αρχή φέρεται ότι 
αρνήθηκε ότι η οδός θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν ανέφερε το 
γεγονός ότι χώροι που αποτελούν κληρονομιά θα απειλούνταν από το σχέδιο.  Ο αναφέρων 
ζητεί την προστασία αυτού που πιστεύει ότι αποτελεί «πιθανώς τον σπουδαιότερο 
αρχαιολογικό χώρο της Ευρώπης».

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0546/2005
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Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την προγραμματισμένη διέλευση τμήματος 
αυτοκινητόδρομου με διόδια από εξοχική έκταση της κομητείας Meath· θεωρούν ότι αυτό το 
τμήμα αυτοκινητόδρομου συνιστά απειλή για τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο Tara. 
Αμφισβητούν την ορθότητα της διαδικασίας εκτίμησης των χωροταξικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ιρλανδία, αναφέροντας σειρά ελαττωμάτων (π.χ. τη 
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, τη μη κατάλληλη συζήτηση εναλλακτικών λύσεων, κ.λπ.). Η 
αναφέρουσα δηλώνει επίσης ότι το σωματείο τους –μεταξύ άλλων εκκλήσεων από 
περισσότερους από 350 πανεπιστημιακούς– έχει ήδη καταθέσει ενστάσεις στο πρόγραμμα 
κατασκευής του τμήματος αυτοκινητόδρομου για λόγους αρχαιολογικής κληρονομιάς. Επειδή 
αδυνατούσαν να καταθέσουν αγωγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ζητούν συνεπώς 
από το ΕΚ να ερευνήσει την υπόθεση.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0723/2005

Η αναφέρουσα ζητά τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόληψη της 
καταστροφής μιας ιερής και ιστορικής τοποθεσίας προς το συμφέρον των πολιτών σε παρόν 
και μέλλον.

2. Παραδεκτό

– Αναφορά 840/2004: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Απριλίου 2005. 
– Αναφορά 546/2005: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Οκτωβρίου 2005. 
– Η αναφορά 723/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2005. 

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής (αναφ. 840/2004), που ελήφθη στις 9 Νοεμβρίου 2005

Η αναφορά σχετίζεται με ανησυχίες για τον κίνδυνο που διατρέχει ένας τόπος 
αρχαιολογικής σημασίας λόγω της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου διαμέσου της κοιλάδας 
Tara-Skryne στην κομητεία Meath. 

Ο αναφέρων πρέπει να γνωρίζει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μεν τις εξουσίες 
για να αναλάβει νομική δράση κατά των κρατών μελών, δύναται ωστόσο να αναλάβει 
τέτοιου είδους δράση μόνο εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική νομοθεσία η οποία ενδεχομένως 
εφαρμόζεται είναι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ (οδηγία ΕΠΕ). Η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει την 
υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΠΕ) σε σχέση με 
έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων πριν από την χορήγηση της άδειας κατασκευής.

Στην υπό εξέταση υπόθεση, διενεργήθηκε ΕΠΕ σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου. Η οδηγία ΕΠΕ δεν υπαγορεύει συγκεκριμένη έκβαση της 
                                               
1 ΕΕ L 175 της  5.7.1985, σ. 40.
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διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά προβλέπει μια διαδικασία μέσω της οποίας προσδιορίζονται 
οι αναμενόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προγραμματιζόμενου έργου 
και τα μέτρα αντιστάθμισής τους και τίθενται προς δημόσια διαβούλευση προτού ληφθεί 
απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Παρότι η αναφέρουσα επικρίνει τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε, από τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτουν 
ενδείξεις παραβίασης της οδηγίας ΕΠΕ.

Απάντηση της Επιτροπής (αναφ. 546/2005 και 723/2005), που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 
2006

Οι αναφορές αυτές αφορούν ανησυχίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί για διάφορους 
χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου M3 που 
σχεδιάζεται να διασχίσει την κοιλάδα Tara-Skryne στην κομητεία Meath. 

Υπενθυμίζεται στις αναφέρουσες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεν τη δυνατότητα να 
κινήσει δικαστικές διαδικασίες κατά κρατών μελών, μόνον όμως όταν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στην υπό εξέταση υπόθεση, 
εφαρμοστέα νομοθεσία είναι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων - ΕΠΕ). Η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΠΕ) σε σχέση με έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων πριν 
από την χορήγηση της άδειας κατασκευής. Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε 
πληροφορίες που εγείρει η πρώτη αναφέρουσα, εφαρμόζεται η οδηγία 2003/4/ΕΚ3 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε όποιον υποβάλλει 
σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον.  Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα απόρριψης αίτησης περιβαλλοντικής 
πληροφορίας για τους λόγους που απαριθμούνται αποκλειστικά στο άρθρο 4. Στο άρθρο 6 
προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη κάθε αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι 
η αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, 
απαντήθηκε πλημμελώς ή δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 
ή 5.

Στην υπό εξέταση υπόθεση, διενεργήθηκε ΕΠΕ σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου. Η οδηγία ΕΠΕ δεν υπαγορεύει συγκεκριμένη έκβαση της 
διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά προβλέπει μια διαδικασία μέσω της οποίας προσδιορίζονται οι 
αναμενόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προγραμματιζόμενου έργου και τα 
μέτρα αντιστάθμισής τους και τίθενται προς δημόσια διαβούλευση προτού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Παρότι η αναφέρουσα επικρίνει τη διαδικασία 
που ακολουθήθηκε, από τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτουν ενδείξεις 
παραβίασης της οδηγίας ΕΠΕ. Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε πληροφορίες, τα 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της  14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
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στοιχεία που έχει παράσχει η αναφέρουσα δεν επαρκούν για να σχηματίσει η Επιτροπή 
ολοκληρωμένη άποψη για την κατάσταση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007

Όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου του αυτοκινητοδρόμου M3, η Επιτροπή έχει 
πληροφορηθεί ότι οι ιρλανδικές αρχές ακολούθησαν διαδικασίες που ορίζονται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης του έργου της αρχής εθνικών οδών (National Roads 
Authority). Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού εξετάστηκαν δέκα διαφορετικές διαδρομές 
στην περιοχή Tara/Skreen, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα αρχαιολογικά ευρήματα που 
υπάρχουν εκεί.  Η διαδρομή που προτιμήθηκε και που ακολούθως επελέγη αποτέλεσε στη
συνέχεια αντικείμενο προφορικής ακρόασης που διεξήχθη από την αρμόδια αρχή 
προσφυγών για θέματα χωροταξίας (An Bord Pleanála), με αποτέλεσμα την απόφασή της 
του Αυγούστου 2003 με την οποία εγκρίθηκε η προταθείσα διαδρομή του 
αυτοκινητοδρόμου.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι το ζήτημα των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά μήκος της 
διαδρομής έχει αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί μνημείων 1930-
2004, ενώ οι αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές που διεξάγονται επί του παρόντος 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Μάιο του 
2005. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών 
εργασιών που εκκρεμούν.

Σε συνέχεια των προηγούμενων απαντήσεων της Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα που 
τέθηκαν (με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναφορά 840/2004 και 17 
Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τις αναφορές 546/2005 και 723/2005), η Επιτροπή θεωρεί ότι 
τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που έλαβε δεν προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ (οδηγία ΕΠΕ), στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξακολουθεί να είναι της άποψης ότι, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, δεν 
είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Οι αναφορές αυτές αφορούν ανησυχίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί για διάφορους 
χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου M3 που 
σχεδιάζεται να διασχίσει την κοιλάδα Tara-Skryne στην κομητεία Meath.
Τον Οκτώβριο του 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) σχετικά με ελλείψεις της ιρλανδικής νομοθεσίας που 
χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ2). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα 

                                               
1 ΕΕ L 175 της  5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5-15.
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να πραγματοποιούν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) πριν από τη 
χορήγηση άδειας για ορισμένα είδη σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ένα στοιχείο της υπόθεσης αφορά την προσέγγιση που υιοθετεί η Ιρλανδία σε σχέση με 
αποφάσεις για την απομάκρυνση ιστορικών κατασκευών και αρχαιολογικών μνημείων. Η 
οδηγία αναφέρει ρητά τις επιπτώσεις στην αρχαιολογική κληρονομιά και η Επιτροπή 
εκφράζει την ανησυχία ότι η Ιρλανδία έχει υιοθετήσει μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η 
οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες επιμέρους αποφάσεις που αφορούν τη μετακίνηση 
ιστορικών κατασκευών και μνημείων για τη διευκόλυνση της κατασκευής υποδομών και 
άλλων ειδών σχεδίων που καλύπτονται από την οδηγία. Σε μια τελική προειδοποίηση που 
εστάλη στην Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή αναφέρθηκε, χάριν παραδείγματος, 
στη μη διενέργεια εκτίμησης σε σχέση με απόφαση απομάκρυνσης εθνικού μνημείου που 
βρισκόταν στη διαδρομή του σχεδιαζόμενου αυτοκινητοδρόμου M3 κοντά στην Tara στην 
κομητεία Meath.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις στην 
υπόθεση αυτή.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009

Σε συνέχεια της απάντησής της στην Επιτροπή Αναφορών στις 12 Φεβρουαρίου 2008, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αναφέρει ότι, σε συνέχεια της απόφασης να 
παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σχετικά με 
ελλείψεις της ιρλανδικής νομοθεσίας στην εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3), στις αρχές Φεβρουαρίου 2009, κινήθηκε 
διαδικασία4 ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά με την εν λόγω υπόθεση.

Μόλις εκδοθεί η απόφαση, θα καταστεί άμεσα διαθέσιμη στον αναφέροντα μέσω του 
ιστότοπου του Δικαστηρίου, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IV) επί των αναφορών (840/2004, 546/2005 και 
723/2005), που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή είναι πλέον σε θέση να αναφέρει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) εξέδωσε απόφαση σχετικά με την υπόθεση C-50/09 στις 3 Μαρτίου 2011.  Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η ιρλανδική νομοθεσία δεν ήταν συμβατή με την οδηγία για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ5 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ6 και 2003/35/ΕΚ7), δεδομένου ότι οι εργασίες 
                                               
1 ΕΕ L 175 της  5.7.1985, σ. 40-48.
2 ΕΕ L 73 της  14.3.1997, σ. 5-15.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-25.
4 Υπόθεση C-50/09.
5 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
6 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5-15.
7 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-25.
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κατεδάφισης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας 
στην ιρλανδική νομοθεσία.  

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της ιρλανδικής 
κυβέρνησης, οι εργασίες κατεδάφισης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ και, 
επομένως, μπορούν να αποτελέσουν «έργο» κατά την έννοια του οικείου άρθρου 1, 
παράγραφος 2.  Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η ιρλανδική νομοθεσία δεν προβλέπει το 
ενδεχόμενο οι εργασίες κατεδάφισης να συνιστούν από μόνες τους «έργο» που διέπεται από 
την οδηγία ΕΠΕ.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι προτίθενται να καταρτίσουν νέα 
νομοθεσία που θα συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι αναφέροντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην απόφαση απευθείας μέσω του ιστοτόπου 
του Δικαστηρίου, HYPERLINK "http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm" 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V) επί των αναφορών (840/2004, 546/2005 και 
723/2005), που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή Αναφορών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανέφερε ότι οι ιρλανδικές αρχές είχαν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή 
τους να θεσπίσουν νέα νομοθεσία σε συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-50/09.  

Ωστόσο ενόψει της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης της Ιρλανδίας με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, η Επιτροπή αποφάσισε στις 21 Ιουνίου 2012 να επαναφέρει την υπόθεση στο 
Δικαστήριο. Έκτοτε έχει θεσπισθεί από την Ιρλανδία νέα νομοθεσία σε εκτέλεση της 
απόφασης του Δικαστηρίου.  Επί του παρόντος η Επιτροπή αναλύει αυτή τη νομοθεσία και 
βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ιρλανδικές αρχές σχετικά με αυτή την υπόθεση. Αναφορικά 
με την τρίτο σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου, η Ιρλανδία υιοθέτησε στις 9 Ιουλίου 
2012 τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους 2012 σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προταθείσας κατεδάφισης εθνικών μνημείων 
(νομοθετική πράξη αριθμ. 249 του 2012).

9. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. VΙ) επί των αναφορών (840/2004, 546/2005 και 
723/2005), που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2013 

Σε προηγούμενη απάντησή της προς την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή επισήμανε ότι η 
Ιρλανδία έχει εγκρίνει σημαντικό αριθμό νέων νομοθετικών διατάξεων που έχουν ως στόχο 
την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-50/09. 
Η Επιτροπή έχει πλέον αξιολογήσει τη νέα νομοθεσία και θεωρεί ότι αίρει τις μη 
συμμορφώσεις της ιρλανδικής νομοθεσίας ως προς τη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 
ΕΠΕ, όπως αυτές διατυπώνονται στην δικαστική απόφαση για την υπόθεση C-50/09. 

Προκειμένου να εφαρμόσει την πρώτη σκέψη της απόφασης, το 2012 και στις αρχές του 
2013, η Ιρλανδία ενέκρινε και κοινοποίησε στην Επιτροπή μία σειρά από νομοθετικές 
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τροποποιήσεις (πλήρης κατάλογος παρέχεται στο παράρτημα) ούτως ώστε να μεταφερθούν 
πλήρως οι απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με τους τομείς του 
χωροταξικού σχεδιασμού, της υδατοκαλλιέργειας, των εφέσεων αναφορικά με την 
υδατοκαλλιέργεια, της στράγγισης μέσω υδρογραφικού δικτύου, της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, των αιγιαλών, της 
δασοκομίας.  Επιπρόσθετα, οι ιρλανδικές αρχές έχουν δημοσιεύσει μία σειρά από 
καθοδηγητικά έγγραφα που εξηγούν τις προεκτάσεις των νέων διατάξεων. 
Προκειμένου να εφαρμόσει τη δεύτερη σκέψη της απόφασης, το 2012 η Ιρλανδία ενέκρινε 
νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου περί διαχείρισης των αποβλήτων του 1996, του νόμου 
περί χωροταξίας και ανάπτυξης του 2000 και του νόμου περί του οργανισμού προστασίας 
περιβάλλοντος του 1992. Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι οι αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και 
ο οργανισμός πρέπει να συνεργάζονται για τη χορήγηση άδειας και ότι η αίτηση 
πολεοδομικής άδειας πρέπει να προηγείται της αίτησης περιβαλλοντικής άδειας.
Προκειμένου να εφαρμόσει την τρίτη σκέψη της απόφασης, στις 9 Ιουλίου 2012 η Ιρλανδία 
ενέκρινε τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους 2012 σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προταθείσας κατεδάφισης εθνικών μνημείων 
(νομοθετική πράξη αριθ. 249 του 2012). Οι νέοι κανονισμοί SI αριθ. 249 του 2012 
τροποποιούν το νόμο περί εθνικών μνημείων του 1930 δια της εισαγωγής διαδικασιών 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά την κατεδάφιση εθνικών μνημείων, 
όπως γα παράδειγμα, στο πλαίσιο της οδοποιίας. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η 
κατεδάφιση εθνικών μνημείων υπόκειται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Την περίοδο που υποβλήθηκαν οι αναφορές, η ιρλανδική νομοθεσία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ελλιπής από διάφορες απόψεις.  Οι αναφορές άπτονται 
μίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την 
πρότερη νομοθεσία. Συνεπώς, δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω εξέταση του ζητήματος, 
καθώς η παλαιότερη νομοθεσία δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις για τη συμμόρφωση προς την πρώτη σκέψη της απόφασης 
στην υπόθεση C-50/09:

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Φυσικό Αέριο) (S.I. αριθ.. 403 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Πετρέλαιο) (S.I. αριθ. 404 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων) (Υδατοκαλλιέργεια) (S.I. αριθ. 410 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Νόμος περί Χωροταξίας και Ανάπτυξης του 2000 ) (S.I. αριθ. 419 του 
2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Αιγιαλός) (S.I. αριθ. 433 του 2012)˙

 Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2013 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Γεωργία) (Τροποποίηση) (S.I. αριθ. 142 του 2013)˙ 
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 Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2012 (Δασοκομική Άδεια και Εκτίμηση) 
(Τροποποίηση) (S.I. αριθ. 442 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Εφέσεις σχετικά με την Υδατοκαλλιέργεια) (S.I. αριθ. 468 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Στράγγιση μέσω υδρογραφικού δικτύου) (S.I. αριθ. 469 του 2012)˙ 

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Κίνδυνοι πλημμύρας) (S.I. αριθ. 470 του 2012).

Εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις για τη συμμόρφωση προς τη δεύτερη σκέψη της απόφασης 
στην υπόθεση C-50/09:

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (IPPC) (S.I. αριθ. 282 του 2012)˙

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) (Απόβλητα) (S.I. αριθ. 283 του 2012).

Εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις για τη συμμόρφωση προς τη δεύτερη σκέψη της απόφασης 
στην υπόθεση C-50/09:

 Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 (Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της προταθείσας κατεδάφισης εθνικών μνημείων ) (S.I. αριθ. 249 του 
2012).


