Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

ΣτΕ 2558/2017 [Παράνομη ΑΕΠΟ για λατομικό χώρο
βιομηχανικού ορυκτού]
Περίληψη
-Κατά την έκδοση της πράξειος εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, εξετάζονται
όχι μόνο τα στοιχεία που, κατά την οικεία νομοθεσία, ερευνώνται κατά την έκδοση
της πράξεως αυτής αλλά και όλα τα λοιπά στοιχεία που, κατά τις ανωτέρω διατάξεις
του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου, αποτελούν αντικείμενο εξετάσεως κατά τα
προγενέστερα στάδια της σχετικής διοικητικής διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι,
μεταξύ άλλων, η κατ! αρχήν συμβατότητα της ασκήσεως της συγκεκριμένης
εξορυκτικής δραστηριότητος προς τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η
οποία δεν αποκλείεται να καταλήξει. υπό τις ειδικές εκάστοτε περιστάσεις, σε άρνηση
της έγκρισης της ασκήσεως της δραστηριότητος ακόμη και σε περιοχή όπου έχει
εντοπισθεί κοίτασμα μεταλλευτικών ορυκτών, καθώς και η επιλογή της
συγκεκριμένης περιοχής, από. την οποία θα εκκινήσει ή στην οποία θα εντοπισθεί η
εξορυκτική δραστηριότητα, σε συνδυασμό πάντοτε προς τις τυχόν εκάστοτε
υφιστάμενες γενικότερες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού.
-Εν προκειμένω νομίμως παρελείφθη η διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και αξιολόγησης (π.π.ε.α.), λόγω του χαρακτήρα του κοιτάσματος του
επίμαχου λατομικού χώρου ως βιομηχανικού ορυκτού.
-Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου με του Δασαρχείου Βέροιας η εν λόγω
έκταση χαρακτηρίσθηκε ως «δάσος» του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 998/1979 και
υπάγεται στην κατηγορία του άρθ. 4 παρ. 1.γ. του ίδιου νόμου [«γ) Δάση και δασικαί
εκτάσεις, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαιτέραν σημασίαν από απόψεως παραγωγής
δασικών προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσίμα ή
παραγωγικά δάση και δασικαί εκτάσεις»]. Εν όψει τούτου όμως η προσβαλλόμενη
πράξη αιτιολογείται πλημμελώς, διότι δεν αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις από τη
λειτουργία του λατομείου στο δασικό οικοσύστημα, σε συνδυασμό μάλιστα με τις
πλησίον περιοχές Natura και συνεπώς δεν έγινε ορθή στάθμιση των ωφελειών και της
βλάβης από την λειτουργία του έργου. Περαιτέρω, εφ' όσον το οριοθετηθέν τμήμα
ρέματος διέρχεται μέσω δάσους, η οριοθέτηση έπρεπε να γίνει με π.δ. και όχι με
απόφαση του Γ.Γ.Π. Για τυς λόγους αυτούς, που προβάλλονται βασίμως, πρέπει να
γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση.
Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Θ. Αραβάνης
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
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από το Δικαστήριο.
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