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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0534/2005 του Bob Higgins, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Aghancon Concerned Residents Association», σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις πριονιστηρίου που κατασκευάστηκε 
παράνομα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά κάνει λόγο για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο περιβάλλον από 
πριονιστήριο που, σύμφωνα με ισχυρισμούς, κατασκευάστηκε παράνομα. Ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται επίσης για τις ενέργειες και τις παραλείψεις των αρμόδιων αρχών στην 
Ιρλανδία, οι οποίες δεν διενήργησαν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρέλειψαν 
να ενημερώσουν τους τοπικούς φορείς για την ενδεχόμενη ρύπανση των ποταμών και των 
φρεάτων. Ο αναφέρων δηλώνει ότι η δραστηριότητα του πριονιστηρίου δεν συνάδει με την 
ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό και την οδηγία για τα απόβλητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Οκτωβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία 
μιας μονάδας επεξεργασίας ξυλείας στην τοποθεσία Leap Castle, Roscrea, στην κομητεία
Offaly της Ιρλανδίας. Η μονάδα κατασκευάστηκε χωρίς άδεια στα μέσα της δεκαετίας του 
’90. Δεν ελήφθησαν αποτελεσματικά μέτρα από τοπικές ή άλλες αρχές προκειμένου να 
σταματήσουν το παράνομο έργο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη χημική μόλυνση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων με χρώμιο. 



PE380.607v05-00 2/6 CM\943010EL.doc

EL

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας από προηγούμενη 
καταγγελία για το ίδιο θέμα. Η μονάδα επεξεργάζεται ξυλεία χρησιμοποιώντας κρεόζωτο και
CCA (Χαλκός-Χρώμιο-Αρσενικό), αμφότερες τοξικές ουσίες. Σε μια έκθεση του 2004, η 
υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε τη σημαντική μόλυνση 
του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, καθώς και ιδιωτικών φρεάτων, ως αποτέλεσμα του 
ακατάλληλου χειρισμού του CCA.

Η Επιτροπή αναφέρθηκε στη μονάδα σε μια υπόθεση κατά της Ιρλανδίας1 που πρόσφατα 
παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον (η οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ3. 
Στην υπόθεση αυτή, η Επιτροπή διαφωνεί με: 

 μια ερμηνεία των ιρλανδικών αρχών σύμφωνα με την οποία η οδηγία δεν υποχρεώνει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η εκτέλεση του σχεδίου ξεκινά μόνον αφότου 
χορηγηθεί η άδεια κατασκευής (η ιρλανδική «planning permission») 

 διατάξεις της ιρλανδικής νομοθεσίας που παρέχουν στους υπεύθυνους των σχεδίων το 
δικαίωμα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί ΕΠΕ υποβάλλοντας αίτημα 
διατήρησης του έργου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει· 

 την καταλληλότητα των εκτελεστικών διατάξεων της ιρλανδικής νομοθεσίας και των 
πρακτικών επιβολής των αρχών της σε ό,τι αφορά το να αποτρέπεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό η πραγματοποίηση έργων χωρίς άδεια. 

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ότι η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ελέγχουν τα σχέδια 
προκειμένου να διαπιστώνουν την ανάγκη διενέργειας ΕΠΕ και, όπου είναι αναγκαίο, να 
πραγματοποιούν ΕΠΕ και να χορηγούν άδεια κατασκευής, πριν από την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις 
για το περιβάλλον και επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο προληπτικό αποτέλεσμα της οδηγίας. 

Η Ιρλανδία υποστήριξε ότι η χρήση της άδειας διατήρησης γίνεται κατ’ εξαίρεση, ότι οι 
εκτελεστικές διατάξεις είναι αυστηρές όπως και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές και ότι η 
ύπαρξη της δυνατότητας χορήγησης άδειας διατήρησης δεν εμποδίζει την επιβολή της 
νομοθεσίας. Η Επιτροπή αναφέρθηκε σε πολλά παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού 
της μονάδας επεξεργασίας ξυλείας, προκειμένου να καταδείξει ότι η νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται αυστηρά και ότι στην πράξη δεν λαμβάνονται μέτρα επιβολής στις περιπτώσεις 
που υποβάλλονται αιτήσεις διατήρησης παράνομων έργων. Σημείωσε ότι, στην περίπτωση 
αυτή, οι τοπικές αρχές παρέλειψαν επί πολλά χρόνια να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να 
τιμωρήσουν την παράλειψη έκδοσης άδειας κατασκευής. Επιπλέον, οι διαδικασίες που 
κίνησαν περίοικοι για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της μονάδας αναβάλλονταν από 
το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας ενόσω εξεταζόταν από τις ιρλανδικές πολεοδομικές 
αρχές η αίτηση διατήρησης της μονάδας. Όταν η αρχική αίτηση διατήρησης της μονάδας 
απορρίφθηκε, ο κύριος του έργου υπέβαλε δεύτερη αίτηση, και η διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων εξακολούθησε να αναβάλλεται. 

                                               
1 Υπόθεση C-215/06, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73, 14.03.97.
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Η Επιτροπή λαμβάνει γενικές δράσεις κατά της Ιρλανδίας σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει 
αυστηρότερη ερμηνεία της οδηγίας και μια αυστηρότερη προσέγγιση όσον αφορά την 
κατασκευή έργων χωρίς άδεια. Τμήμα των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων αφορά τη 
μονάδα επεξεργασίας ξυλείας την οποία αφορά η παρούσα αναφορά.

Μετά την έκδοσή της, η απόφαση θα καταστεί διαθέσιμη άμεσα στον αναφέροντα μέσω του 
ιστοτόπου του Δικαστηρίου, http://curia.eu.int/el/content/juris/index.htm.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών παρέπεμψε το θέμα της εν λόγω 
μονάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ιρλανδίας1 σε σχέση με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (η οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ3. 

Στην υπόθεση αυτή, η Επιτροπή διαφωνεί με: 
 μια ερμηνεία των ιρλανδικών αρχών σύμφωνα με την οποία η οδηγία ΕΠΕ δεν 

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η εκτέλεση του σχεδίου ξεκινά μόνον 
αφότου χορηγηθεί η άδεια κατασκευής (η ιρλανδική «planning permission»)

 διατάξεις της ιρλανδικής νομοθεσίας που παρέχουν στους υπεύθυνους των σχεδίων το 
δικαίωμα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί ΕΠΕ υποβάλλοντας αίτημα 
διατήρησης του έργου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει·

 την καταλληλότητα των εκτελεστικών διατάξεων της ιρλανδικής νομοθεσίας και των 
πρακτικών επιβολής των αρχών της σε ό,τι αφορά το να αποτρέπεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό η πραγματοποίηση έργων χωρίς άδεια. 

Στις 3 Ιουλίου 2008 το Δικαστήριο γνωμοδότησε υπέρ της Επιτροπής με το σκεπτικό ότι η 
σχετική ιρλανδική νομοθεσία δεν συμμορφωνόταν με την οδηγία ΕΠΕ. 

Η ετυμηγορία είναι απευθείας διαθέσιμη στον αναφέροντα στον ιστότοπο του Δικαστηρίου, 
http://curia.eu.int/el/content/juris/index.htm).

Η Επιτροπή ζήτησε στη συνέχεια πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές σε σχέση με τα 
μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση. Οι τελευταίες 
ανέφεραν ότι η Ιρλανδία προτίθεται να τροποποιήσει τη νομοθεσία της προκειμένου να 
συμμορφωθεί. Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει εγκριθεί ή γνωστοποιηθεί η αναγκαία 
νομοθεσία. 

Οι παράγοντες που κατά βάθος συνέβαλαν στην έλλειψη ενεργειών εφαρμογής στην 
Ιρλανδία σε σχέση με την υπόθεση του πριονιστηρίου, όπως η πρόβλεψη για αναδρομική 
άδεια και ΕΠΕ για μη εξουσιοδοτημένα έργα αμφισβητήθηκαν με επιτυχία από την 

                                               
1 Υπόθεση C-215/06, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73, 14.03.97.
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Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν και θεωρεί ότι η σχετική 
ιρλανδική νομοθεσία δεν συμμορφούται με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, το Δικαστήριο δεν 
έκρινε αναγκαίο να γνωμοδοτήσει επί των συγκεκριμένων έργων που αναφέρθηκαν από 
την Επιτροπή, περιλαμβανομένου του πριονιστηρίου.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα της αναδρομικής άδειας 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η Ιρλανδία θα προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές 
αλλαγές. 

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής της, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί 
το θέμα της αναδρομικής άδειας προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η Ιρλανδία θα προβεί στις 
αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι οι παράγοντες που κατά βάθος συνέβαλαν στην έλλειψη 
ενεργειών εφαρμογής στην Ιρλανδία σε σχέση με την παρούσα αναφορά, όπως η πρόβλεψη 
για αναδρομική άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μη εξουσιοδοτημένα 
έργα, παραπέμφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ιρλανδίας1 σε σχέση με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ3. 

Στις 3 Ιουλίου 2008 το Δικαστήριο απεφάνθη υπέρ της Επιτροπής με το σκεπτικό ότι η 
σχετική ιρλανδική νομοθεσία δεν συμμορφωνόταν με την οδηγία ΕΠΕ. Εφόσον θεώρησε την 
ιρλανδική νομοθεσία πλημμελή, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να υπεισέλθει 
στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που είχε αναφέρει η Επιτροπή.

Μετά την απόφαση, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές για τα μέτρα 
που λαμβάνονται προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την απόφαση. Οι τελευταίες 
προσκόμισαν νομοθετικό σχέδιο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
επισημάνθηκαν από το Δικαστήριο στην απόφασή του, ωστόσο, μέχρι σήμερα η Επιτροπή 
δεν θεωρεί ότι τα νομοθετικά αυτά μέτρα είναι επαρκή και, ως εκ τούτου, κίνησε νομικές 
διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η Επιτροπή 
θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα νομικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με την απόφαση.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (REV. IV), που ελήφθη στις 17 
Φεβρουαρίου 2012

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ιρλανδία 
ενέκρινε νέα νομοθετικά μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση των παραβιάσεων που εντόπισε 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφασή του στην υπόθεση C-215/06.  Τον Ιούλιο του 

                                               
1 Υπόθεση C-215/06, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73, 14.03.97.
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2010, η Ιρλανδία ενέκρινε τον αναθεωρημένο νόμο για τον Προγραμματισμό και την 
Ανάπτυξη το 2010.

Ο νόμος αυτός του 2010 Act αφαιρεί τη δυνατότητα παροχής αδείας διατήρησης, προβλέπει 
όμως ένα εναλλακτικό σύστημα αδειοδότησης.  Η νομοθεσία «εκκίνησης» που απαιτείται 
προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα σχετικά τμήματα το νόμου του 2010, 
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου 2011, με τα συνοδευτικά νομικά μέσα. Ο 
νόμος τελεί σήμερα υπό ανάλυση.

Τα αναγκαία μέτρα για την επίλυση της πτυχής «Derrybrien» της υπόθεσης αυτής έχουν 
επίσης δρομολογηθεί. Πέραν των ανωτέρω, η σχετική απόφαση του Δικαστηρίου έθιξε και 
θέματα εφαρμογής.  Από πλευράς εφαρμογής, η επίλυση της υπόθεσης υπερβαίνει τα αμιγώς 
νομοθετικά μέτρα.

Οι συζητήσεις μεταξύ Επιτροπής και ιρλανδικών αρχών σε σχέση με τη νέα νομοθεσία και τα 
θέματα εφαρμογής συνεχίζονται με στόχο να συμμορφωθεί πλήρως η Ιρλανδία με την 
απόφαση του Δικαστηρίου.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (Αναθ. V), που ελήφθη στις 28 
Ιουνίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Από την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής μέχρι σήμερα, η Ιρλανδία έλαβε σημαντικά 
μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2010 και τέθηκε σε 
ισχύ το φθινόπωρο του 2011. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα την αξιολόγησή της.
Οι τροποποιήσεις του Νόμου "Planning and Development Act 2000" όπως τροποποιήθηκε 
(εφεξής «ο Νόμος»),  και οι εκτελεστικές διατάξεις καταργούν τη δυνατότητα συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών χωρίς πολεοδομική άδεια.

Αυτό σημαίνει ότι έργο που εμπίπτει στην κατηγορία των έργων που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι ή ΙΙ της οδηγίας 2011/92/ΕΕ1 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (εφεξής «οδηγία 
ΕΠΕ») και έχει αρχίσει να υλοποιείται χωρίς άδεια κατασκευής πρέπει να θεωρείται μη 
εγκεκριμένο έργο και μη επιλέξιμο για νομιμοποίηση.
 Οι πολεοδομικές αρχές , ως μη εγκεκριμένο έργο, πρέπει να αρνηθούν τη νομιμοποίηση και 
να εφαρμόσουν μέτρα επιβολής.  Η νομιμοποίηση μη εγκεκριμένου έργου είναι πλέον δυνατή 
μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, η άδεια νομιμοποίησης είναι δυνατή μόνο για σχέδια και 
έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ και, συνεπώς, το ζήτημα της 
νομιμοποίησής τους εμπίπτει πλήρως στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Δεύτερον, 
σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα, με 
την σκέψη 61 στην υπόθεση C-215/06 Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, πρέπει να υφίσταται 
δυνατότητα χορήγησης άδειας νομιμοποίησης σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η Ιρλανδία έχει 
εντάξει αυτή τη δυνατότητα σε μια νέα διαδικασία παροχής έγκρισης (Μέρος XA του 
Νόμου), μέσω την οποίας ορισμένα έργα μπορούν να νομιμοποιηθούν σε εξαιρετικές 

                                               
1 ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ.1.
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περιστάσεις. Στη διαδικασία παροχής έγκρισης προβλέπονται επίσης διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού σε όλες τις αιτήσεις παροχής έγκρισης, καθώς και σχετικά με 
διορθωτική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκτός από τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής για την αίτηση άδειας νομιμοποίησης μη εγκεκριμένων έργων, η Ιρλανδία έχει 
λάβει μια σειρά στρατηγικών πολιτικών και νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση της 
εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού.  Πρώτον, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 
αποσπάσματος 153 του νόμου, οι πολεοδομικές αρχές έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν 
έγγραφο επιβολής ή να ασκούν αγωγή όταν υφίσταται μη εγκεκριμένο έργο και ο κύριος του 
έργου δεν έχει απαντήσει κατά τρόπο αποδεκτό από τις πολεοδομικές αρχές. Δεύτερον, στις 
10 Μαΐου 2013, ο Υπουργός Οικισμού και Χωροταξίας εξέδωσε υπουργική οδηγία για την 
εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού σύμφωνα με το Απόσπασμα 29 του Νόμου.  Στόχος 
της οδηγίας είναι η παροχή στις πολεοδομικές αρχές των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 
με τους πόρους, την παρακολούθηση και τις προτεραιότητες της επιβολής. Μια από τις 
προτεραιότητες αφορούν τα μεγάλα παράνομα έργα οι τις περιπτώσεις  όπου το έργο απαιτεί 
μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξέταση για το εάν απαιτείται περιβαλλοντική 
αξιολόγηση ή κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 
1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας1. Τρίτον, το Νοέμβριο 2012, ο υπουργός παρουσίασε επίσης δύο οδηγούς2 για το 
κοινό σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ιρλανδία, στους οποίους, 
μεταξύ άλλων, εξηγείται ο τρόπος συνεργασίας με το σύστημα επιβολής, και ειδικά, ένα 
οδηγό για τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού και τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών.   

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέες διατάξεις του νόμου αντιμετωπίζουν κατάλληλα την 
κατάσταση που θίγει ο αναφέρων και εμποδίζουν την επανάληψη της. 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σ.7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


