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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με την απόφαση της 12.11.2019 στην υπόθεση C-261/18 “Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Ιρλανδίας”, το ΔΕΕ έκρινε μεταξύ άλλων ότι:
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να
εξαλείφουν τις παράνομες συνέπειες της παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης.
Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποχρεούνται να
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να θεραπεύσουν την παράλειψη εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την Οδηγία 85/337.
Δεν συνάδει προς την Οδηγία 85/337 νομοθετικό μέτρο το οποίο επιτρέπει να
λογίζεται ως υποβληθέν σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ένα σχέδιο που
δεν υποβλήθηκε σε τέτοια εκτίμηση, χωρίς καν να επιβάλλει υποχρέωση
μεταγενέστερης εκτίμησής του και χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτερες εξαιρετικές
περιστάσεις. Ομοίως, δεν είναι συμβατό με την Οδηγία να θεωρείται άνευ ετέρου ότι
σχέδια των οποίων η άδεια έχει πλέον καταστεί δικαστικώς απρόσβλητη, λόγω
παρελεύσεως της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής που προβλέπει η εθνική
νομοθεσία, έχουν αδειοδοτηθεί νομίμως από την άποψη της υποχρέωσης εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η επίκληση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
του φορέα του σχεδίου σε κεκτημένα δικαιώματα δεν μπορεί αντιταχθεί στις
συνέπειες που απορρέουν από την αντικειμενική διαπίστωση της εκ μέρους του
κράτους μέλους αθέτησης των υποχρεώσεων που υπέχει από την Οδηγία 85/337, όσον
αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων.
Τέλος, μολονότι η εκτίμηση που διενεργείται μετά την κατασκευή και την έναρξη της
λειτουργίας μιας εγκατάστασης (προκειμένου να θεραπευθεί η παράλειψη εκτιμήσεως
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) δεν αποκλείεται να καταλήξει είτε στην ανάκληση
είτε στην τροποποίηση των αδειών που χορηγήθηκαν σχετικά, η διαπίστωση αυτή δεν
επηρεάζει την τυχόν δυνατότητα του φορέα του σχεδίου, ο οποίος ενήργησε σύμφωνα
με την κανονιστική ρύθμιση του κράτους μέλους που αποδείχθηκε αντίθετη προς το
δίκαιο της Ένωσης, να ζητήσει από το κράτος αυτό, κατ’ εφαρμογήν της εθνικής
νομοθεσίας, την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη συνεπεία των ενεργειών και
των παραλείψεων του εν λόγω κράτους.
Δείτε εδώ το κείμενο της απόφασης.
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