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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0318/2008, του Janusz Lewandowski, πολωνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με τη μη εφαρμογή της 
Σύμβασης του Århus όσον αφορά την ανακήρυξη της περιοχής Piasnickie 
Laki στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής σε ζώνη ειδικής προστασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι πολωνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανακήρυξη της 
περιοχής Piasnickie Laki σε προστατευόμενη ζώνη παρέλειψαν να ακούσουν τις απόψεις των 
ιδιοκτητών των εκτάσεων που θα περιλαμβάνεται στην εν λόγω ζώνη. Ο αναφέρων τονίζει εν 
προκειμένω ότι παραβιάστηκαν σοβαρά οι διατάξεις της Σύμβασης του Århus για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ο αναφέρων εκτιμά επίσης ότι δεν 
υπήρξε σωστή ερμηνεία από τις περιβαλλοντικές αρχές της Πολωνίας της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω. Θεωρεί ότι τα συμφέροντα του ιδίου και των 
υπολοίπων ιδιοκτητών εκτάσεων απειλούνται και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για την πρόταση της πολωνικής κυβέρνησης να ορίσει ως 
τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 την τοποθεσία PLH 220021 Piasnickie Laki (τόπος 
κοινοτικής σημασίας), μέσω διαδικασίας που δεν περιελάμβανε επιμέρους διαβουλεύσεις με 
μεμονωμένους ιδιοκτήτες εκτάσεων στην περιοχή.
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Η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/EΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) θεσπίζει νομικές υποχρεώσεις των κρατών 
μελών σχετικά με τον χαρακτηρισμό τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ). Η οδηγία απαιτεί τα 
κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν κατάλληλες περιοχές ως ΤΚΣ, βάσει επιστημονικών κριτηρίων 
που ορίζονται σαφώς στην οδηγία. Η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζει 
σαφώς ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απέχουν από τον χαρακτηρισμό περιοχών που 
πληρούν τα σχετικά επιστημονικά κριτήρια ως ΤΚΣ για κοινωνικοοικονομικούς λόγους (βλ. 
υπόθεση C-371/98).

Η Πολωνία υστερεί σε σχέση με την πρόταση κατάλληλων εδαφών ως ΤΚΣ, κάτι που 
συνιστά σοβαρή παράλειψη ως προς την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της 
Πολωνίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική 
επιστολή στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2006, στην οποία οι πολωνικές αρχές απάντησαν 
τον Ιούλιο του 2006. Υπό το πρίσμα της μη ικανοποιητικής απάντησης και των ελλείψεων 
στους χαρακτηρισμούς, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Πολωνία 
στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο του 2006 η Πολωνία υπέβαλε στην 
Επιτροπή πρόταση για 41 νέους ΤΚΣ και για την επέκταση 7 ήδη υφιστάμενων ΤΚΣ.
Συνεπώς, μετά την έκδοση της αιτιολογημένης γνωμοδότησης, η Πολωνία υπέβαλε στην 
Επιτροπή περαιτέρω προτάσεις για νέους ΤΚΣ (παραπάνω από 50 τον Απρίλιο και παραπάνω 
από 60 τον Σεπτέμβριο του 2007). Η Επιτροπή αναμένει να υποβληθούν περαιτέρω 
προτάσεις από τις πολωνικές αρχές στο εγγύς μέλλον και, μετά την εκτίμηση αυτών των νέων 
προτάσεων, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τον περαιτέρω τρόπο δράσης σχετικά με την εν 
λόγω παραβίαση.

Η οδηγία για τους οικοτόπους δεν ορίζει απαιτήσεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση 
κατά την πρόταση ΤΚΣ προς χαρακτηρισμό. Ως εκ τούτου, η πιθανή αναγνώριση και 
εφαρμογή της μεθόδου διαβούλευσης επαφίεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια των 
εθνικών αρχών. Από την πλευρά της, η Επιτροπή πάντοτε πρότεινε στα κράτη μέλη να 
στοχεύουν και να επιτυγχάνουν την ευρύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση του κοινού επί του 
πεδίου εφαρμογής και των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της φύσης 
και της βιοποικιλότητας. Εξ όσων γνωρίζουμε, βάσει του πολωνικού νομικού συστήματος, οι 
εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με τοπικές 
διοικήσεις, οι οποίες είναι φορείς που θεσπίστηκαν μέσω τοπικών εκλογών.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συμμετάσχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία 
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, η Επιτροπή στήριξε δύο προγράμματα PHARE στην 
Πολωνία, επικεντρωμένα στην οικοδόμηση ικανοτήτων, ένα για τη διευκόλυνση της 
καλύτερης διαβούλευσης και συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη (περιλαμβανομένων 
ιδιοκτητών εκτάσεων) στη διαδικασία ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης για τοποθεσίες Natura 
2000, και ένα για τον χειρισμό της καλύτερης προβολής του Natura 2000 προς το κοινό.

Το δίκτυο Natura 2000 δεν είναι δίκτυο αυστηρών καταφυγίων φύσης όπου απαγορεύεται ή 
υπόκειται σε περιορισμούς κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο κύριος στόχος του Natura 
2000 είναι να ενθαρρύνει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις. Αναγνωρίζει 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
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ότι ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φύσης, και ότι τα δύο αυτά στοιχεία 
λειτουργούν καλύτερα, όταν συνεργάζονται. Πολλές τοποθεσίες του Natura 2000 είναι 
πολύτιμες εξαιτίας της έως τώρα διαχείρισής τους, και θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
ότι αυτές οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να συνεχίσουν και στο μέλλον. Μια τέτοια 
προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τη διατήρηση της φύσης όσο και για τα 
άτομα που ζουν και εργάζονται σε τοποθεσίες Natura 2000. Με την ενεργή διασύνδεση 
διαφορετικών χρηστών γης στη διαχείριση τοποθεσιών του Natura 2000 είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι ημι-φυσικοί οικότοποι και είδη, που εξαρτώνται από τη θετική 
διαχείριση, διατηρούνται. Στο πλαίσιο διαφόρων κοινοτικών ταμείων, υπάρχουν επίσης 
δυνατότητες χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του Natura
2000. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
μπορεί να παράσχει στήριξη σε αγρότες, δασοκόμους και άλλους χρήστες γης για τη θετική 
διαχείριση της γης στο δίκτυο Natura 2000. Η χρήση αυτού του ταμείου μέσω μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου τελεί υπό την 
ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Σε σχέση με τη Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, 
οι αναφέροντες σημειώνουν ότι η διαδικασία διαβούλευσης για τις προτεινόμενες περιοχές 
διατήρησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή των κατόχων ιδιωτικής περιουσίας. Θεωρούν ότι 
αυτή η έλλειψη διαβούλευσης θα παραβίαζε το άρθρο 8 της Σύμβασης.

Το άρθρο 8 της Σύμβασης αφορά την προπαρασκευή από τις δημόσιες αρχές νομικώς 
δεσμευτικών κανόνων γενικής εφαρμογής που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Δηλώνει στο σχετικό της τμήμα ότι «[κ]άθε μέρος προσπαθεί να προωθήσει την 
πραγματική συμμετοχή του κοινού σε ενδεδειγμένο στάδιο» κατά την προπαρασκευή αυτών 
των κανονισμών.

Η Επιτροπή αρχικά θα σημειώσει εν προκειμένω ότι το κατά πόσο οι πράξεις βάσει των 
οποίων τοποθεσίες προτείνονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας πρέπει να χαρακτηριστούν 
νομικώς δεσμευτικοί κανόνες γενικής εφαρμογής δυνάμει του πολωνικού δικαίου, αποτελεί 
θέμα που πρέπει να καθοριστεί από το ίδιο το πολωνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, 
υποθέτοντας ότι τέτοιες πράξεις θα συνιστούσαν πράγματι νομικώς δεσμευτικούς κανόνες 
γενικής εφαρμογής, υπό το πρίσμα του περιθωρίου εκτίμησης που αναγνωρίζεται σαφώς στο 
άρθρο 8 της Σύμβασης, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η έλλειψη συστηματικής 
διαβούλευσης με τους ιδιοκτήτες εκτάσεων κατά τη διαδικασία πρότασης ΤΚΣ προς 
χαρακτηρισμό δεν παραβιάζει την εν λόγω διάταξη.

Συμπεράσματα

Τα κράτη μέλη είναι νομικώς υποχρεωμένα να προτείνουν κατάλληλες περιοχές (περιοχές 
δηλαδή που πληρούν τα κατάλληλα επιστημονικά κριτήρια) για χαρακτηρισμό ως ΤΚΣ και 
δεν μπορούν να απέχουν από την εν λόγω υποχρέωση χαρακτηρισμού για 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους. Η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει τυχόν λόγους για να 
αμφισβητήσει την ορθότητα της διαδικασίας που οδηγεί στην πρόταση των σχετικών ΤΚΣ 
από την Πολωνία. Η κατάλληλη διαβούλευση στη διαδικασία χαρακτηρισμού και διαχείρισης 
των τοποθεσιών Natura 2000 αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους. Δεν εντοπίστηκε 
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παραβίαση της Σύμβασης του Aarhus.


