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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0714/2007, του Konrad Wasniewski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με σχέδια για κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα διασχίζει μια 
προστατευόμενη περιοχή στα βορειοδυτικά της Βαρσοβίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι υπάρχουν σχέδια για την αναβάθμιση της υπάρχουσας οδικής 
σύνδεσης μεταξύ της Βαρσοβίας και του Gdansk σε αυτοκινητόδρομο. Μία από τις 
διαδρομές που εξετάζονται από κοινού με την περιφερειακή οδό της πόλης Lomianki, 
δεκατέσσερα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βαρσοβίας, ακολουθεί τη λεκάνη απορροής του 
Βιστούλα, η οποία αποτελεί περιοχή του Natura 2000 (PLB 140004). Αυτή η διαδρομή 
υποστηρίζεται επίσης από τις τοπικές αρχές του Lomianki. Ο αναφέρων προτείνει μια 
εναλλακτική διαδρομή και συγκρίνει τη σημερινή κατάσταση με την κατάσταση στο 
Augustow (Via Baltica) και, συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει όσο 
υπάρχει ακόμη χρόνος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Ο αναφέρων ανησυχεί ότι η διαδρομή που σχεδιάζεται για τον αυτοκινητόδρομο ταχείας
κυκλοφορίας S-7 από τη Βαρσοβία με κατεύθυνση βόρεια, που διασχίζει τον δήμο του
Łomianki, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον τόπο του δικτύου Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły (PLB140004).

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον
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ανωτέρω αναφερόμενο τόπο του δικτύου Natura 2000, καθώς και να καταστήσει αναγκαία 
την κατεδάφιση κατοικιών κατά μήκος της διαδρομής.

Δηλώνει επίσης ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του προγραμματισμού, ότι η
αποκαλούμενη «περιβαλλοντική απόφαση» για το σχέδιο δεν έχει εκδοθεί ακόμη, και ότι το
σχέδιο δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση.

Η αναφορά αφορά μία από τις διαδρομές που εξετάζονται για τον αυτοκινητόδρομο ταχείας 
κυκλοφορίας S-7. Η χάραξη του εν λόγω αυτοκινητόδρομου δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και
υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων πολωνικών αρχών.

Λόγω της φύσης και της θέσης του έργου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδεχομένως τυγχάνουν 
εφαρμογής οι ακόλουθες οδηγίες: η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) (οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ3) και η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία
92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας)4.

Οδηγία ΕΠΕ

Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου
ταχείας κυκλοφορίας. Τα σχέδια του είδους αυτού εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι, σημείο 7(β) 
της οδηγίας ΕΠΕ «Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας» για 
τα οποία πρέπει να διενεργείται ΕΠΕ πριν από τη χορήγηση άδειας. Δεδομένου ότι η 
διαδικασία της ΕΠΕ για το σχέδιο δεν έχει ολοκληρωθεί, στο στάδιο αυτό η Επιτροπή δεν 
έχει λόγο να υποθέσει ότι δεν θα τηρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ.

Οδηγία για τους οικοτόπους

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, όλα τα σχέδια και
τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τόπο κοινοτικής σημασίας (που έχει
χαρακτηρισθεί βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους) πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
των επιπτώσεών τους στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Η ίδια
διάταξη ισχύει και για τις ζώνες ειδικής προστασίας, όπως ρυθμίζονται βάσει της οδηγίας για
τα πτηνά (οδηγία 79/409/ΕΟΚ5 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών).

Δεδομένου ότι η διαδικασία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου στο δίκτυο Natura
2000 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να υποθέσει ότι δεν θα 
τηρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5-15.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
5 ΕΕ L 103 της  25.4.1979, σ. 1-18.
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Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν αποφάσεις για την κατασκευή υποδομών
μεταφορών στην επικράτειά τους, σεβόμενα τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τόποι του δικτύου Natura 2000
πλήττονται από ένα σχέδιο, η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει την ανάγκη διερεύνησης 
εναλλακτικών λύσεων. Όπου υπάρχουν τέτοιες λύσεις, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
αξιολογήσουν την τεχνική και κοινωνικο-οικονομική σκοπιμότητά τους. Επομένως, πρέπει να
εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο 
δίκτυο Natura 2000.

Συμπεράσματα

Οι διαδικασίες έγκρισης του σχεδίου δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι πολωνικές αρχές
οφείλουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας για τους
οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης πιθανών εναλλακτικών λύσεων και της
ακριβούς χάραξης/διαδρομής του έργου. Ο αναφέρων έχει ακόμη τη δυνατότητα να εκφράσει
τις ανησυχίες του σχετικά με τη χάραξη του αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που οφείλουν να διοργανώσουν οι πολωνικές αρχές όσον 
αφορά τη διαδικασία για την ΕΠΕ και την εκτίμηση των επιπτώσεων στο δίκτυο Natura 2000
πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου.


