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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0360/2006, του Radoslaw Szymczuk, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Workshop for All Beings», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του τελεφερίκ από το 
Kuznice στο Kasprowy Wierch στα όρη Tatra, μια περιοχή του δικτύου Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να αποτρέψει τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη που σχεδιάζουν οι αρμόδιες πολωνικές αρχές για το 
τελεφερίκ Kuznice - Kasprowy Wierch, που βρίσκεται στο εθνικό πάρκο των ορέων Tatra, 
μια περιοχή του δικτύου Natura 2000. Αναφέρει ότι δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο και ότι υπάρχει κατάφωρη παραβίαση της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα σχέδια ανακατασκευής και
εκσυγχρονισμού του τελεφερίκ από την περιοχή Kuźnice στο όρος Kasprowy Wierch, στην 
περιοχή του δικτύου Natura 2000 των ορέων Tatra. Σύμφωνα με τα σχέδια, η χωρητικότητα
του τελεφερίκ θα αυξηθεί από 180 σε 360 επιβάτες ανά ώρα προς κάθε κατεύθυνση τη 
χειμερινή περίοδο. Τα έργα ανακατασκευής θα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των 
πυλώνων του τελεφερίκ με θεμελιώσεις και την ανακατασκευή των σταθμών. Σχεδιάζεται η
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χρήση ενός ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η
προγραμματιζόμενη επένδυση θα γίνει στην καρδιά ενός τόπου του δικτύου Natura 2000 και 
θα έχει σαφή αρνητικό αντίκτυπο στον εν λόγω τόπο. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι
χορηγώντας άδεια εκτέλεσης έργων ανακατασκευής οι πολωνικές αρχές παραβιάζουν τις
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας (οδηγία για τους οικότοπους), 79/409/ΕΟΚ2 περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) και 85/337/ΕΟΚ3 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει λάβει επίσης δύο καταγγελίες για αυτό το έργο στις οποίες διατυπώνονται
παρεμφερείς ισχυρισμοί για παραβιάσεις των προαναφερθεισών οδηγιών.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Φαίνεται ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου ξεκίνησε
πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ και η απόφαση σχετικά με τον τόπο 
εκτέλεσης εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλέπε π.χ. την υπόθεση C-81/96, Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland), η οδηγία ΕΠΕ δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία 
χορήγησης άδειας ξεκίνησε πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας, ακόμη και 
εάν η απόφαση για το σχέδιο ελήφθη μεταγενέστερα. Ως εκ τούτου, καθώς η ημερομηνία
έναρξης ισχύος της εν λόγω οδηγίας για την Πολωνία ήταν η 1η Μαΐου 2004, από τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες προκύπτει ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση 
και δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμία παραβίαση.

Προστασία της φύσης
Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι το σχέδιο βρίσκεται σε τόπο του δικτύου
Natura 2000 («Tatry», PLC 120001) ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής
προστασίας (ΖΕΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά και έχει προταθεί στην Επιτροπή ως
προτεινόμενος τόπος κοινοτικής σημασίας (πΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τους 
οικοτόπους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, καθώς το έργο εκτελείται σε μια ΖΕΣ και η αίτηση χορήγησης άδειας
για την εκτέλεση του έργου είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η
υποχρέωση του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι εφαρμοστέα 
στον εν λόγω τόπο από την ημερομηνία προσχώρησης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ήτοι την 1η Μαΐου 2004 (βλέπε υπόθεση C-209/04, Επιτροπή κατά Αυστρίας). Το
άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικότοπους, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 αυτής, 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
αποφύγουν, στις ΖΕΣ, την υποβάθμιση των οικοτόπων και τη σημαντική διατάραξη των 
ειδών για τα οποία έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές.

  
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18.
3 ΕΕ L 175 της 05.7.1985 σελ. 40-48.
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Παρεμφερείς υποχρεώσεις ενδεχομένως απορρέουν και από την οδηγία για τους οικότοπους 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στους πΤΚΣ.

Βάσει των πληροφοριών γενικού χαρακτήρα που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχέδιο θα έχει ενδεχομένως
αρνητικές επιπτώσεις στον εν λόγω τόπο.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκτέλεση του έργου ξεκίνησε πριν από
τη θέση σε ισχύ της οδηγίας ΕΠΕ, η οδηγία ΕΠΕ δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκειμένη
περίπτωση και δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω ουδεμία παραβίαση.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο το
προγραμματιζόμενο σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία για 
την προστασία της φύσης.


