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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0644/2007, του Zygmunt Kwolek, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με έναν σχεδιαζόμενο 
αυτοκινητόδρομο στο Wroclaw της δυτικής Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητόδρομου με διόδια μεταξύ 
του δυτικού τμήματος του Wroclaw και των πεδινών περιοχών κατά μήκος των ποταμών 
Sleza, Oder και Widawa. Δηλώνει ότι οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
του δικτύου Natura 2000. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Βαρσοβίας έκρινε με δύο 
αποφάσεις του, το 2000 και το 2002, ότι δεν έχει διενεργηθεί ικανοποιητική εκτίμηση σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου, καθώς και ότι έπρεπε να είχαν προταθεί 
περισσότερες από μία εναλλακτικές διαδρομές. Έκτοτε οι αποφάσεις αυτές 
καταστρατηγήθηκαν, και υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου 
χωρίς να ληφθούν υπόψη ούτε η πολωνική ούτε η κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. 
Ο αναφέρων καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει υπέρ της 
προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος και των προαναφερθεισών περιοχών του δικτύου 
Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με σχέδια κατασκευής παρακαμπτήριας
οδού στα δυτικά περίχωρα της πόλης Wrocław. Ισχυρίζεται ότι το σχεδιαζόμενο έργο
παραβιάζει την πολωνική νομοθεσία, καθώς και τις διατάξεις της οδηγίας για τους
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οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας), ιδίως λόγω της μη επαρκούς ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων. 
Ο αναφέρων δηλώνει ακόμη ότι το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών
στο εσωτερικό της χώρας και ότι η απόφαση του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου της 
Βαρσοβίας αναμενόταν να εκδοθεί την άνοιξη του 2007.

Οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο αναφέρων περί μη συμμόρφωσης με την πολωνική νομοθεσία
δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, η αναφορά δεν
παρέχει επαρκή στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της υπόθεσης. 
Ωστόσο, λόγω του χαρακτήρα και της τοποθεσίας του σχεδίου, η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί
να τυγχάνουν εφαρμογής οι ακόλουθες οδηγίες: η οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) (οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4 ) και η οδηγία για τους οικοτόπους.

Οδηγία ΕΠΕ

Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά έναν αυτοκινητόδρομο. Σχέδια όπως οι 
αυτοκινητόδρομοι καλύπτονται από το Παράρτημα I, σημείο 7(β) της οδηγίας ΕΠΕ 
«Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας» πριν από την έκδοση άδειας 
για τα οποία πρέπει να διενεργηθεί ΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο
αναφέρων, το σχέδιο υποβλήθηκε σε ΕΠΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν
διενεργείται ΕΠΕ, ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες
σχετικά με το σχέδιο και με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παράγραφος 3 και το Παράρτημα IV της οδηγίας ΕΠΕ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει, μεταξύ
άλλων, να περιλαμβάνουν σκιαγράφηση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων που 
εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των βασικών λόγων της επιλογής, 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν
έγιναν ή όχι σεβαστές οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ.

Οδηγία για τους οικοτόπους

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο το
οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τόπους κοινοτικής σημασίας
(χαρακτηρισμένους βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους) πρέπει να υποβάλλεται σε 
εκτίμηση των επιπτώσεών του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου. Η
διάταξη αυτή ισχύει και σε σχέση με τις ζώνες ειδικής προστασίας, όπως ρυθμίζονται από την 
οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 79/409/ΕΟΚ5 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών).

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
3 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5-15.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
5 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18.



CM\770902EL.doc 3/3 PE404.453

EL

Ωστόσο, από τις περιορισμένες πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, δεν μπορεί να
διαπιστωθεί εάν οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους τυγχάνουν 
εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα

Ελλείψει λεπτομερέστερων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν
το προγραμματιζόμενο σχέδιο είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Σε
περίπτωση που ο αναφέρων υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
είναι πρόθυμες να εξετάσουν εκ νέου την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων υπέβαλε νέες πληροφορίες στο τέλος του 2008. Η Επιτροπή εξέτασε τις 
πληροφορίες αλλά δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο που θα μπορούσε να στηρίξει τους 
ισχυρισμούς του αναφέροντος για πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ. Η απόφαση για την τοποθεσία του σχεδίου εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 2003, γεγονός που 
σημαίνει ότι η διαδικασία ξεκίνησε ένα χρόνο και πλέον πριν από τη διεύρυνση και σε αυτές 
τις περιπτώσεις δεν ισχύει η οδηγία ΕΠΕ.
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