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Θέμα: Αναφορά 1079/2003, του Carlo Oldani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
συντονιστικής επιτροπής που αντιτίθεται στην παράκαμψη του Πάρκου στο 
Ticino και του Γεωργικού Πάρκου στο νότιο Μιλάνο, η οποία συνοδεύεται 
από 5 υπογραφές, σχετικά με τις αντιρρήσεις για το σχέδιο υποδομής 
αυτοκινητόδρομου που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διαφάνεια των δημοσίων έργων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται στο ΕΚ για ένα σχέδιο οδικής υποδομής μεγάλης κλίμακας 
(Malpensa-Μιλάνο) το οποίο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον και καταστροφικές 
επιπτώσεις (ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορρύπανση) κοντά σε δύο πάρκα (την κοιλάδα 
Ticino, παγκόσμιο απόθεμα βιόσφαιρας και το γεωργικό πάρκο στο νότιο Μιλάνο). Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι η εταιρεία αυτοκινητοδρόμων ANAS επωφελήθηκε από τις 
διατάξεις του «legge-obiettivo» (νόμος 443/01) και του διατάγματος εφαρμογής (190/02) 
όσον αφορά υποδομές στρατηγικής σημασίας προκειμένου να αποφύγει την εθνική και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη νομοθεσία που απαιτεί τη 
διαβούλευση των δημόσιων και τοπικών αρχών. Επικρίνει επίσης τη διαφάνεια των δημοσίων 
συμβάσεων (οδηγία 92/50/ΕΚ) και το επιλεχθέν σύστημα μεταφορών, το οποίο παραβαίνει 
τις διατάξεις της Λευκής Βίβλου σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών έως το 2010 
(η οποία εκδηλώνει προτίμηση στις υπάρχουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις έναντι των 
οδικών). Οι αναφέροντες καλούν τις εθνικές αρχές να ξεκινήσουν διαδικασίες διαβούλευσης 
με τον οργανισμό του Πάρκου στο Ticino με στόχο την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και 
παρακαλεί να μην εγκριθεί κοινοτική χρηματοδότηση για το σχέδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2005.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/ΕΚ1, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη χορήγηση άδειας, σχέδια έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, υπόκεινται σε 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυτά τα σχέδια καθορίζονται στα Παραρτήματα I 
και II της οδηγίας. Η ΕΠΕ είναι υποχρεωτική για σχέδια έργων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν (με μια διαδικασία η οποία ονομάζεται 
διαλογή) εάν τα σχέδια έργων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: εάν ναι, πρέπει να διενεργείται ΕΠΕ.
Προτάσεις για αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ή για δρόμους 
τεσσάρων λωρίδων με μήκος μεγαλύτερο των δέκα χιλιομέτρων, εμπίπτουν στο Παράρτημα I 
και, συνεπώς, απαιτούν αυτόματα ΕΠΕ. Οι λοιποί δρόμοι εμπίπτουν στο Παράρτημα II και 
πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκεινται σε διαλογή.
Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι διενεργήθηκε ΕΠΕ όσον αφορά το 
σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο η αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ. 
Επιπλέον, ο «Legge Obiettivo» (νόμος 443 της 21ης Δεκεμβρίου 2001) και το νομοθετικό 
διάταγμα 190 της 20ής Αυγούστου 2002 εξετάσθηκαν έναντι των απαιτήσεων της οδηγίας 
ΕΠΕ για δημόσια διαβούλευση, όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος, και κρίθηκε ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές. Συνεπώς, δεν μπορούν να εντοπισθούν στοιχεία 
παραβίασης της οδηγίας ΕΠΕ στην περίπτωση για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων.

Σε σχέση με την οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων2 (την αποκαλούμενη «οδηγία ΣΠΕ»), 
πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, κατά κανόνα, αυτή η οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε σχέδια και 
προγράμματα των οποίων η πρώτη επίσημη προπαρασκευαστική πράξη είναι επακόλουθη της 
21ης Ιουλίου 2004. Οι απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ δεν εφαρμόζονται συνεπώς σε αυτήν την 
περίπτωση.

Όσον αφορά την ηχορρύπανση, η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου3 απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
να θεσπίσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου για τα μείζονα πολεοδομικά συγκροτήματα και 
για περιοχές που γειτνιάζουν με βασικές υποδομές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
οδικών αξόνων, να ενημερώσουν το κοινό για την έκθεση στον θόρυβο και τις επιπτώσεις του 
και να καταρτίσουν σχέδια δράσης για τη μείωση του θορύβου εάν είναι απαραίτητο και να 
διατηρήσουν τα επίπεδα θορύβου εάν είναι ικανοποιητικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία το αργότερο έως τη 18η Ιουλίου 2004. 
Για οδικούς άξονες όπου σημειώνεται κυκλοφορία μεγαλύτερη των 6 εκατομμυρίων 
οχημάτων ετησίως, οι πρώτοι χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης θα πρέπει να θεσπιστούν το 
αργότερο έως το 2007 και το 2008 αντιστοίχως. Εντούτοις, η οδηγία δεν καθορίζει ποια 
μέτρα πρέπει να ληφθούν ως μέρος του σχεδίου δράσης, αυτό επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των αρμόδιων αρχών.
                                               
1 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
2 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
3 ΕΕ L 189 της 18.7.2002.



CM\723114EL.doc PE357.724/REV.III3/6CM\723114EL.doc

EL

Όσον αφορά τον σεβασμό των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, 
επισημαίνεται ότι, κατόπιν της καταγγελίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν ήδη την 
ιταλική νομοθεσία για την οποία έγινε λόγος από τους αναφέροντες, δηλαδή το νομοθετικό 
διάταγμα αριθ. 190 της 20.8.2002 και τον νόμο αριθ. 443 της 21.12.2001 («Legge 
Obiettivo»), και δεν διαπίστωσαν ασυμβατότητα της εν λόγω νομοθεσίας και των 
προαναφερθέντων κοινοτικών κανόνων, και δη με την οδηγία 93/37/ΕΟΚ1, η οποία 
εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων.

Εξάλλου, η αναφορά δεν υποδεικνύει στοιχεία επαρκή να εγείρουν αμφιβολίες όσον αφορά 
τη συμβατότητα της εν λόγω νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το έργο που αποτελεί το αντικείμενο της 
αναφοράς ανετέθη σε μία μόνο επιχείρηση δεν αποτελεί παραβίαση της εν λόγω οδηγίας, 
δεδομένου ότι αυτή η επιχείρηση επελέγη μέσω μιας διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνης με 
την εν λόγω νομοθεσία.

Όσον αφορά την παραβίαση των κοινοτικών κανόνων «σχετικά με τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση των έργων», οι αναφέροντες δεν προσδιορίζουν τους λόγους για τους οποίους 
εκτιμούν ότι η εν λόγω ιταλική νομοθεσία αντιβαίνει σε αυτούς τους κανόνες. Σε περίπτωση 
που οι αναφέροντες έκαναν αναφορά στη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων 
συλλογικών οργάνων στις αποφάσεις των δημόσιων αρχών οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς και στους μηχανισμούς που στοχεύουν στη 
διασφάλιση ότι θα συνυπολογίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου κατά τη λήψη 
αυτών των αποφάσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πτυχές δεν καλύπτονται από την 
κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Όσον αφορά τις πτυχές της πολιτικής μεταφορών, ακόμη και αν η Λευκή Βίβλος επιμένει 
στη σημασία της αναζωογόνησης των σιδηροδρομικών μεταφορών, δίνεται μεγάλη προσοχή 
στη βελτίωση της ποιότητας του τομέα των οδικών μεταφορών. Σαφώς, δεν είναι δυνατό, εκ 
των προτέρων, να αντιμετωπίζονται αρνητικά όλα τα σχέδια οδικών αξόνων. Στον βαθμό που 
το εν λόγω σχέδιο συμβάλλει στην καλύτερη προσέγγιση του αεροδρομίου Malpensa, το 
οποίο μέχρι τώρα υπέφερε από ανεπαρκείς οδικές συνδέσεις, αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να 
θεωρηθεί τμήμα ενός συνδυαστικού συστήματος. Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι 
αυτό το σχέδιο οδικών αξόνων εμπίπτει πλήρως στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο της 
ιταλικής κυβέρνησης και δεν έχει λάβει ποτέ οιανδήποτε ενίσχυση ΔΕΔ-Μ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η αναφορά αυτή σχετίζεται με την προτεινόμενη κατασκευή ενός οδικού έργου στη βόρεια 
Ιταλία το οποίο, κατά τον αναφέροντα, θα παραβίαζε διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ34) και της οδηγίας ΣΠΕ (οδηγία 2001/42/ΕΚ5). Η Επιτροπή σε μια πρώτη 
απάντησή της σε σχέση με την εν λόγω αναφορά, με ημερομηνία 21 Απριλίου 2005, δήλωνε 
                                               
1 ΕΕ L 199 της 9.8.1993.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
4 Οι τροποποιήσεις της οδηγίας ΕΠΕ που εισήγαγε η οδηγία 2003/35/ΕΚ τέθηκαν σε ισχύ στις 25 Ιουνίου 2005 

και επομένως δεν είναι εφαρμόσιμες σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία θίγει η εν λόγω αναφορά.
5 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
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ότι βάσει των στοιχείων που είχαν υποβάλει οι αναφέροντες δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στη συνέχεια, η αναφορά συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2005 παρουσία των αναφερόντων. Ως 
αποτέλεσμα, ζητήθηκε από την Επιτροπή να παράσχει συμπληρωματική απάντηση.

Στη διάρκεια της προαναφερθείσας συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πτυχές της 
πολιτικής μεταφορών, στις επιπτώσεις αυτού του έργου στο περιβάλλον και στην εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, η Επιτροπή επιθυμεί να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη 
αναφέρθηκε στην πρώτη απάντησή της, ότι δηλαδή το σχέδιο ουδέποτε έλαβε οιαδήποτε 
ενίσχυση ΔΕΔ-Μ, και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και τον αποκλειστικό έλεγχο 
των ιταλικών αρχών.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου, πρέπει να σημειωθεί ότι καμία 
διάταξη της οδηγίας ΕΠΕ δεν εμποδίζει την κατασκευή ενός έργου με σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Βάσει της οδηγίας ΕΠΕ, οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις του έργου στο 
περιβάλλον πρέπει να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται και πρέπει να προτείνονται 
μέτρα για την αποφυγή, τον περιορισμό και, όπου είναι δυνατόν, την αντιμετώπιση των 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων. Ωστόσο, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης 
άδειας κατασκευής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρχών των κρατών μελών. 
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το έργο αυτό προτείνεται να κατασκευαστεί σε περιοχή όπου, 
όπως αναφέρεται, η ποιότητα του αέρα είναι ήδη υποβαθμισμένη δεν συνιστά από μόνο του 
παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ.

Κατά τη συζήτηση της 15ης Ιουνίου 2005 αναφέρθηκε επίσης το θέμα της ευκαιρίας να 
διενεργηθεί στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό και για άλλα 
έργα που προγραμματίζονται στην ίδια περιοχή. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η πραγματοποίηση 
μιας συνολικής εκτίμησης σε πιο στρατηγικό επίπεδο θα καθιστούσε δυνατή μια 
επαρκέστερη εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η κατάσταση για την οποία 
κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά περίοδο πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας ΣΠΕ, με 
αποτέλεσμα η απουσία ΣΠΕ στην προκειμένη περίπτωση να μην συνιστά παραβίαση της
νομοθεσίας της ΕΕ.

Όσον αφορά τη συνολική ποιότητα της πραγματοποιηθείσας εκτίμησης των επιπτώσεων των 
μεταφορών, οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι δεν στηρίχθηκε σε κάποια βασική μελέτη της 
κυκλοφοριακής ροής. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που παρείχαν οι ίδιοι οι αναφέροντες 
προκύπτει ότι βασικά δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση 
αυτή, και δεν αποδεικνύεται ότι η εκτίμηση της κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκε δεν 
ανταποκρινόταν στους σκοπούς της οδηγίας ΕΠΕ. Πρέπει να επισημανθεί σχετικά ότι η 
οδηγία ΕΠΕ δεν εξειδικεύει ποιες μεθοδολογίες εκτίμησης πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
Επιπλέον, η οδηγία ΕΠΕ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ενός έργου στην κυκλοφοριακή συμφόρηση στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στη συζήτηση της 15ης Ιουνίου 2005 αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα των εναλλακτικών 
λύσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 3 της οδηγίας ΕΠΕ μόνον 
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μια «σκιαγράφηση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο 
του έργου» πρέπει να παρέχεται, καθώς και μια «υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής, 
σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον». Το γεγονός ότι η ΕΠΕ δεν περιελάμβανε στην 
προκειμένη περίπτωση ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον όλων των 
πιθανών εναλλακτικών που πρότειναν οι αναφέροντες δεν συνιστά παραβίαση της οδηγίας 
ΕΠΕ.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η τεκμηρίωση1 που αναφέρθηκε στη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών από τους αναφέροντες αποτελείται από παρατηρήσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο της ΕΠΕ που διενήργησαν οι τοπικές διοικήσεις στη διάρκεια του 
σταδίου των διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, τα αποτελέσματα των δημόσιων 
διαβουλεύσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την 
τελική άδεια κατασκευής, αλλά δεν υπάρχει σε αυτό το στάδιο καμία ένδειξη ότι οι 
παρατηρήσεις αυτές αγνοήθηκαν ή θα αγνοηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης της 
σχετικής απόφασης.

Συμπερασματικά, δεν στοιχειοθετείται καμία παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με τα 
ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ωστόσο, μετά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2005 της Επιτροπής Αναφορών, περιήλθαν σε 
γνώση της Επιτροπής πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την εν λόγω υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά 
προκαλούν προβληματισμό σε σχέση με την εκτίμηση των επιπέδων του θορύβου που 
περιλαμβάνεται στην ΕΠΕ που διενεργήθηκε σχετικά με το προκείμενο σχέδιο, καθώς και σε 
σχέση με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ2).

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές σε σχέση με τα 
προαναφερθέντα ζητήματα και θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το 
αποτέλεσμα των ερευνών της το συντομότερο δυνατόν.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Στις 18 Νοεμβρίου 2005 η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές όσον αφορά 
τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για το σχέδιο, 
καθώς και σε σχέση με τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (οδηγία 
για τους οικοτόπους) αναφορικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του σχεδίου σε ορισμένες 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.

Η υπόθεση συζητήθηκε σε συνεδρίαση που διεξήχθη με τις ιταλικές αρχές στη Ρώμη στις 27 
Ιανουαρίου 2006. Στην εν λόγω συνεδρίαση, οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι η διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
διαδικασίας, οι αρχές της περιφέρειας της Λομβαρδίας διετύπωσαν ορισμένες παρατηρήσεις, 
οι οποίες προσυπεγράφησαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα για τη διαδικασία ΕΠΕ. Πιθανές 
επιπτώσεις στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 τελούν υπό εκτίμηση.

                                               
1 δηλαδή οι παρατηρήσεις σχετικά με το προκαταρκτικό σχέδιο και η σχετική ΕΠΕ που υπέβαλαν οι δήμοι 

Albairate, Cassinetta di Lugagnano και Cisliano. Αυτά υποβλήθηκαν ως παραρτήματα της αναφοράς και 
αναφέρθηκαν επίσης στη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2005.

2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες τον Φεβρουάριο του 
2006. Οι πληροφορίες αυτές τελούν υπό εκτίμηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Βάσει των πληροφοριών που είχαν υποβάλει οι ιταλικές αρχές και ο αναφέρων, φαίνεται ότι 
η διαδικασία χορήγησης άδειας για το έργο αυτό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Οι ιταλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι σκοπεύουν να επιλύσουν τα προβλήματα των 
προκαταρκτικών μελετών ΕΠΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Συνεπώς, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στο παρόν 
στάδιο.


