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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0612/2004, του Adam Bedkowski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας στην Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί πιο αυστηρή προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ιδίως στην Πολωνία. Πιστεύει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα στην Πολωνία για 
την εφαρμογή του προγράμματος Natura 2000 δεν είναι επαρκή. Υποστηρίζει σχετικά ότι ο 
κατάλογος των περιοχών που υπέβαλε η πολωνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
διασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, καθώς εξαιρούνται 
σημαντικά ενδιαιτήματα. Κατά την άποψή του, το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός 
ότι υπάρχει από μέρους των πολωνικών αρχών μια παρανόηση γύρω από το πρόγραμμα, 
αφού φαίνεται πως οι αρχές πιστεύουν ότι όλες οι μορφές νέας ανάπτυξης και οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να περιορίζονται στις προσδιορισμένες περιοχές. Ο αναφέρων 
επίσης υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τις υποδομές, τις μεταφορές και τη γεωργία 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και την άγρια πανίδα της Πολωνίας, καθώς 
παρέχουν επιχορηγήσεις σε έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση και 
κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων. Ως παράδειγμα αναφέρει ένα τμήμα του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών που βλάπτει το εθνικό πάρκο του Biebrzanski, το οποίο έχει προταθεί ως 
περιοχή του Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2005.

Η αναφορά σχετίζεται με ποικίλα ζητήματα διατήρησης της φύσης στην επικράτεια της ΕΕ 
και ειδικότερα στην Πολωνία. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά αναφέρονται με πολύ 
γενικό τρόπο και μόνον δύο ενδέχεται να σχετίζονται με πιθανές παραβιάσεις του κοινοτικού 
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περιβαλλοντικού δικαίου. Αυτά είναι: η δημιουργία του δικτύου Natura 2000 στην Πολωνία 
και η ανεπαρκής προστασία της φύσης στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, μεταξύ άλλων 
και σε σχέση με τις προϋποθέσεις για νέα έργα και για τη συνέχιση υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, και η κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από το εθνικό πάρκο Biebrzański.

Δημιουργία του δικτύου Natura 2000 στην Πολωνία
Όπως προβλεπόταν, μετά την ένταξή της στην ΕΕ, η Πολωνία απέστειλε τον Μάιο του 2004 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλόγους τόπων που καλύπτονται από την οδηγία για τα πτηνά 
(οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών) και την οδηγία για τους 
οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας). Αυτοί οι κατάλογοι, από κοινού με τους καταλόγους που 
υπέβαλαν τα άλλα νέα κράτη μέλη, αξιολογούνται επί του παρόντος προκειμένου να 
εκτιμηθεί εάν είναι πλήρεις.

Όσον αφορά ειδικά την Πολωνία, η Επιτροπή έλαβε μια καταγγελία σχετικά με ανεπαρκείς 
χαρακτηρισμούς. Η καταγγελία αυτή έχει καταχωρηθεί και θα εξεταστεί περαιτέρω, αφού 
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του καταλόγου περιοχών που 
υποβλήθηκε.

Προϋποθέσεις για νέα έργα και για τη συνέχιση υφιστάμενων δραστηριοτήτων στο δίκτυο 
Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), που ορίζονται βάσει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), που ορίζονται βάσει 
της οδηγίας για τα πτηνά.

Η διαδικασία της επιλογής και του χαρακτηρισμού των περιοχών βάσει της οδηγίας για τα 
πτηνά αποτελείται από ένα στάδιο, ενώ η διαδικασία βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους 
διαιρείται σε αρκετά στάδια (πρόταση από τα κράτη μέλη καταλόγου τόπων κοινοτικής 
σημασίας (προτεινόμενοι τόποι κοινοτικής σημασίας), κατάρτιση από την Επιτροπή βάσει 
των εθνικών καταλόγων και σε συμφωνία με κάθε κράτος μέλος ενός σχεδίου καταλόγου 
προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας, έγκριση του καταλόγου, χαρακτηρισμός από τα 
κράτη μέλη των τόπων κοινοτικής σημασίας ως ΕΖΔ).

Οι περιοχές που ορίσθηκαν από την Πολωνία έχουν επί του παρόντος το καθεστώς ζωνών 
ειδικής προστασίας (βάσει της οδηγίας για τα πτηνά) και προτεινόμενων ειδικών ζωνών 
διατήρησης (βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους).

Τα σχέδια σε περιοχές που έχουν ορισθεί βάσει της οδηγίας για τα πτηνά στην Πολωνία 
διέπονται ήδη από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι 
οποίες κατά κύριο λόγο απαιτούν τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων του σχεδίου στην 
περιοχή. Σε περίπτωση αρνητικής εκτίμησης, πρέπει να αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις 
και, εάν ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως για επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, το κράτος μέλος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία 
αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του 
Natura 2000. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής.
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Η γενική προστασία των ειδών και των οικοτόπων στις εν λόγω ζώνες προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Τα σχέδια στους προτεινόμενους τόπους κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με την πρόσφατη 
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-117/03, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για τους εν λόγω τόπους τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, από την άποψη του στόχου 
διατήρησης της οδηγίας, για τον σκοπό της διατήρησης του σχετικού οικολογικού 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές σε εθνικό επίπεδο. Οι παράγραφοι 3 και 
4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους τίθενται σε ισχύ όταν οι εν λόγω 
προτεινόμενοι τόποι κοινοτικής σημασίας γίνονται ειδικές ζώνες διατήρησης.

Εάν η Επιτροπή λάβει πληροφορίες που να δικαιολογούν σοβαρή ανησυχία όσον αφορά τον 
σεβασμό των προαναφερθεισών διατάξεων από το κράτος μέλος, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εάν κριθεί αναγκαίο, της κίνησης διαδικασιών επί 
παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου να θέσει τέλος στην 
παραβίαση.

Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από το εθνικό πάρκο Biebrzański
Η Επιτροπή έχει καταχωρίσει καταγγελία που αφορά αυτήν την υπόθεση και επί του 
παρόντος διερευνά το ζήτημα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξάγουν μελέτη 
αξιολόγησης του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Ι (ΠΔΜ I) που διέρχεται από το 
Ελσίνκι, το Ταλίν, τη Ρίγα, το Κάουνας και τη Βαρσοβία.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι διάδρομοι των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών χαράσσονται σε 
στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και δεν πρόκειται για συγκεκριμένους οδικούς άξονες, 
όπως παρουσιάζεται συχνά, αλλά για ευρείς διαδρόμους, εντός των οποίων στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι δυνατές διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2005.

Μετά την ένταξή της στην ΕΕ τον Μάιο του 2004, η Πολωνία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταλόγους τόπων που καλύπτονται από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 
79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1) και την οδηγία για τους οικοτόπους 
(οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας2). Αυτοί οι κατάλογοι τελούν ακόμα υπό αξιολόγηση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές σχετικά με την 
ανεπάρκεια των χαρακτηρισμών των τόπων Natura 2000. Οι πολωνικές αρχές εξέφρασαν την 
προθυμία τους να επεκτείνουν τον χαρακτηρισμό του δικτύου Natura 2000 στην Πολωνία και 
υπέβαλαν ανεπίσημα στην Επιτροπή πρόταση για συμπληρωματικούς τόπους κοινοτικής 

  
1 ΕΕ L 103 της 25.04.1979, σελ. 1 – 18.
2 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ. 7 – 50.
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σημασίας στην περιοχή των Άλπεων. Η Επιτροπή αναμένει επίσημες προτάσεις για αυτούς 
τους τόπους, καθώς και για περισσότερους τόπους στην ηπειρωτική χώρα στο εγγύς μέλλον.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν καταχωρήσει επίσης μια καταγγελία σχετικά με τους 
ανεπαρκείς χαρακτηρισμούς της Πολωνίας.

Αυτή η καταγγελία θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, μόλις λήξει η 
προτεινόμενη προθεσμία (τέλη Νοεμβρίου 2005) υποβολής επίσημων προτάσεων των 
πολωνικών αρχών σχετικά με τους πρόσθετους τόπους.

Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από το εθνικό πάρκο Biebrzański

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με το εν λόγω θέμα και απέστειλε στις 
πολωνικές αρχές αίτημα για διευκρινίσεις σε αρκετά ερωτήματα.

Στην απάντησή τους, οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το ζήτημα της «Via 
Baltica» (Βαλτική Οδός) αποτέλεσε το θέμα σύστασης της μόνιμης επιτροπής της Σύμβασης 
της Βέρνης, η οποία μεταφέρθηκε μέσω της οδηγίας 94/43/ΕΟΚ στην έννομη τάξη της ΕΚ.

Οι πολωνικές αρχές επίσης παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την εκπόνηση του εγγράφου το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς συντάσσεται επί του 
παρόντος από μια ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου 
Υποδομής και του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής της εκτίμησης 
δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εκτιμά την πρόοδο αυτής της υπόθεσης-φακέλου.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Τον Ιανουάριο του 2006, η Πολωνία υπέβαλε συμπληρωματικό κατάλογο για την περιοχή 
των Άλπεων περιλαμβάνοντας 9 νέους προτεινόμενους τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) 
και μια επέκταση ενός προηγούμενου προτεινόμενου τόπου κοινοτικής σημασίας. Ωστόσο, ο 
πολωνικός κατάλογος των προτεινόμενων τοποθεσιών για το δίκτυο Natura 2000 παραμένει 
ελλιπής. Παρόλο που οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η υποβολή του 
καταλόγου των επιπρόσθετων προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας για την ηπειρωτική 
περιοχή είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2006, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη 
καμία συμπληρωματική πρόταση. Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς των επιπρόσθετων 
ζωνών ειδικής προστασίας (όπως προβλέπεται από την οδηγία για τα πτηνά), οι πολωνικές 
αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι προτίθενται να τους υιοθετήσουν έως τον Ιούνιο του 
2006.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν την εξέταση της καταχωρισθείσας υπόθεσης 
καταγγελίας.

Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από το εθνικό πάρκο Biebrzaρski
Η Επιτροπή δέχθηκε νέες καταγγελίες σχετικά με το θέμα της Βαλτικής οδού (Via Baltica). 
Οι καταγγελίες αυτές παρέχουν νέες πληροφορίες οι οποίες αναδεικνύουν το θέμα της «Via 
Baltica» υπό διαφορετική οπτική γωνία. Μια επιστολή προς τις πολωνικές αρχές με το αίτημα 
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περαιτέρω διευκρινίσεων είναι καθ’ οδόν.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι μετά την υποβολή επιπρόσθετων προτεινόμενων τόπων κοινοτικής 
σημασίας από την Πολωνία τον Ιανουάριο του 2006, ο κατάλογος των προτεινόμενων τόπων 
για το δίκτυο Natura 2000, εξακολουθούσε να είναι ελλιπής. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί 
πρόταση στην Επιτροπή για οποιουσδήποτε επιπρόσθετους τόπους κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) και οι πολωνικές αρχές ανέφεραν ότι ο καθορισμός και η θέσπιση επιπρόσθετων 
ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ, όπως απαιτεί η οδηγία για τα πτηνά) αναμενόταν να 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2006, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην 
Πολωνία τον Απρίλιο του 2006.

Οι πολωνικές αρχές απήντησαν στην προειδοποιητική επιστολή και παρουσίασαν μεταξύ 
άλλων ένα χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό επιπλέον ζωνών ειδικής προστασίας και την 
υποβολή επίσημων προτάσεων για τόπους κοινοτικής σημασίας. Η απάντηση βρίσκεται επί 
του παρόντος υπό εξέταση με κύριο σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον οι προτεινόμενες 
επιπρόσθετες ζώνες ειδικής προστασίας και τόποι κοινοτικής σημασίας θα καλύψουν τα κενά.

Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που διέρχεται από το εθνικό πάρκο Biebrzaρski

Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος διάφορες καταγγελίες σχετικά με το σχέδιο 
κατασκευής της Via Baltica.

Φαίνεται ότι οι πολωνικές αρχές πραγματοποιούν επί του παρόντος μια στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2006. 
Επιπλέον, οι άδειες κατασκευής που είχαν εκδοθεί προηγουμένως από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος έχουν ανακληθεί και δεν έχουν εκδοθεί ακόμη νέες άδειες.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις πολωνικές αρχές σχετικά με το έργο και πρόσφατα 
υπέβαλε νέα αίτηση παροχής πληροφοριών υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, όπως 
τα ψηφίσματα που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος όσον αφορά το έργο κατασκευής 
του παρακαμπτήριου δρόμου Augustow, τα οποία φαίνεται ότι περιέχουν νέα στοιχεία 
σχετικά με τα μέτρα μετριασμού και αντιστάθμισης των επιπτώσεων του έργου. Η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόσφατη απάντηση των πολωνικών αρχών στην επιστολή της.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007

Χαρακτηρισμός τόπων του δικτύου Natura 2000

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2006 
σχετικά με τον ανεπαρκή αριθμό των περιοχών που προτάθηκαν ως τόποι του δικτύου Natura 
2000. Οι πολωνικές αρχές απάντησαν και απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ένα χρονοδιάγραμμα 
για τον χαρακτηρισμό πρόσθετων ΖΕΠ (ζωνών ειδικών προστασίας) σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 (οδηγία για 
τα πτηνά) και την υποβολή επίσημων προτάσεων για ΤΚΣ (τόπους κοινοτικής σημασίας) 

  
1 ΕΕ L 103 της 25.04.1979, σελ. 1-18.
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Λόγω της ανεπάρκειας των χαρακτηρισμών, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη 
στην Πολωνία στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Επί του παρόντος εξετάζεται η απάντηση που 
ελήφθη.

Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο του 2006, η Πολωνία υπέβαλε προτάσεις στην Επιτροπή για 41 
νέους τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και επέκταση επτά υπαρχόντων ΤΚΣ, τον Απρίλιο 
του 2007 59 νέες προτάσεις για ΤΚΣ, καθώς και για νέες ΖΕΠ, και ορισμένες επεκτάσεις σε 
υπάρχουσες ΖΕΠ τον Ιανουάριο του 2007. Οι νέοι χαρακτηρισμοί ΖΕΠ αξιολογούνται επί 
του παρόντος και οι προτάσεις για νέους ΤΚΣ θα αξιολογηθούν όταν η Πολωνία υποβάλει τα 
έγγραφα τεκμηρίωσης των προτάσεων τα οποία λείπουν.

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που διασχίζει το εθνικό πάρκο Biebrzanski 

Η Επιτροπή έχει λάβει πολυάριθμες καταγγελίες για οκτώ σχέδια οδικών έργων στη 
βορειοανατολική Πολωνία. Τα σχέδια αφορούν την κατασκευή νέων οδών, παρακαμπτηρίων 
ή την αναβάθμιση υπαρχουσών οδών, που στο σύνολό τους συνδέονται με τον διάδρομο
Ελσίνκι-Βαρσοβίας. Τα οδικά σχέδια έχουν επιπτώσεις σε ζώνες ειδικής προστασίας που 
έχουν ορισθεί βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και σε προτεινόμενους τόπους κοινοτικής 
σημασίας (πΤΚΣ) βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και σε τόπους που πρόκειται 
να προταθούν ως πΤΚΣ στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι παρέχοντας άδεια για την κατασκευή των έργων αυτών, η 
Πολωνία παραβιάζει αρκετές διατάξεις των προαναφερθεισών οδηγιών, οι οποίες 
αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης των εν λόγω φυσικών τόπων. Για τον λόγο 
αυτό, στις 12 Δεκεμβρίου 2006 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ και να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις 
πολωνικές αρχές. Η Πολωνία απάντησε στην επιστολή αυτή στις 15 Φεβρουαρίου 2007.

Επειδή η απάντηση της Πολωνίας δεν κρίθηκε ικανοποιητική, καθώς και ενόψει νέων 
εξελίξεων στην περιοχή (δηλ. της έκδοσης οριστικών αδειών κατασκευής δύο 
παρακαμπτηρίων: Augustow και Wasilkow), η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη 
στην Πολωνία σε σχέση με τα δύο αυτά σχέδια στις 28 Φεβρουαρίου 2007, στην οποία 
ζητούσε από την Πολωνία να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας, επιφυλασσόμενη ταυτόχρονα 
του δικαιώματος να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τα άλλα σχέδια που 
καλύπτονται από την προειδοποιητική επιστολή σε μεταγενέστερο στάδιο εάν κριθεί 
αναγκαίο.

Η Επιτροπή έκρινε μη ικανοποιητική την απάντηση της Πολωνίας στην αιτιολογημένη 
γνώμη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε στις 21 Μαρτίου 2007 να παραπέμψει την 
υπόθεση των δύο παρακαμπτηρίων (Augustow και Wasilkow) στο Δικαστήριο. Η απόφαση 
της Επιτροπής περιλαμβάνει αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων (δηλ. αναστολή των 
εργασιών έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της κύριας υπόθεσης).

  
1 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ. 7-50.
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Σε ό,τι αφορά τα άλλα έξι σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της παρακαμπτήριας οδού Sztabin, 
η οποία διασχίζει το εθνικό πάρκο Biebrzanski, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την 
πολωνική απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή καθώς και τις νέες πληροφορίες που 
υπέβαλε ο καταγγέλλων.
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