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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0846/2006, του Tomasz Grzybkowski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της δικηγορικής εταιρείας «Adwokacka Spolka Partnerska 
Grzybkowski & Gusek», σχετικά με τη μη συμβατότητα των πολωνικών 
περιβαλλοντικών νόμων με τη νομοθεσία της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο πολωνικός περιβαλλοντικός νόμος της 27ης Απριλίου 2001 δεν 
είναι συμβατός με τη νομοθεσία της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, αναφερόμενος ιδίως στην 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και στην οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
επίσης ότι ο πολωνικός περιβαλλοντικός νόμος παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης του 
Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ζητεί, κατά 
συνέπεια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι η πολωνική περιβαλλοντική νομοθεσία θα ευθυγραμμιστεί με τις αρχές που περιέχονται 
στις σχετικές πράξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πολωνός δικηγόρος, έχει υποβάλει καταγγελία στην οποία 
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υποστηρίζει ότι οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον (ειδικότερα το άρθρο 
46 παράγραφος 6 και το άρθρο 185 παράγραφος 2 του πολωνικού περιβαλλοντικού νόμου) δεν 
είναι συμβατές με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, κυρίως δε με το άρθρο 10α της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ (οδηγία 
ΕΠΕ) και με το άρθρο 15α της οδηγίας 96/61/ΕΚ (οδηγία IPPC). Επίσης, ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας παραβιάζουν τη Σύμβαση του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι, όσον αφορά 
την πρόσβαση στη διαδικασία δικαστικής αναθεώρησης, η πολωνική νομοθεσία είναι 
υπερβολικά περιοριστική και θέτει καταχρηστικά φραγμούς στην πρόσβαση οικολογικών 
οργανώσεων σε ανεξάρτητη δικαστική αναθεώρηση. Αυτό οφείλεται στις πολωνικές διατάξεις 
που έχουν ενσωματωθεί στον νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος (ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska της 27ης Απριλίου 2001, με τροποποιήσεις) για τη ρύθμιση της συμμετοχής του 
κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για έργα τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, δυνάμει των άρθρων 46(α) και 185(2) του εν λόγω 
νόμου, το άρθρο 31 του πολωνικού Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), το οποίο ρυθμίζει 
τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων σε διοικητικές διαδικασίες, δεν ισχύει για τις 
οικολογικές οργανώσεις. Κατά συνέπεια, τα άρθρα 46(α) και 185(2) του νόμου περί προστασίας 
του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του νόμου για τη θέσπιση του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας του 2002, στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν 
δικαίωμα να προσφεύγουν στα δικαστήρια στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στο καταστατικό τους και σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τα έννομα 
συμφέροντα άλλων ατόμων μόνον εφόσον ενέχονται στις διοικητικές διαδικασίες, 
περιορίζουν καταχρηστικά την πρόσβαση οικολογικών οργανώσεων στο πολωνικό σύστημα 
δικαστικής αναθεώρησης.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία ΕΠΕ

Στο άρθρο 10α της οδηγίας ΕΠΕ ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το 
εθνικό νομικό τους σύστημα, κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού που έχει επαρκές 
συμφέρον ή, εναλλακτικά, που υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό 
απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονομικό διοικητικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, έχει 
πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου οργάνου συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την 
ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί συμμετοχής του κοινού. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σε ποια φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις». Στην οδηγία 
καθίσταται επίσης σαφές ότι, ενώ τα κράτη μέλη καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συμφέρον και 
τι προσβολή δικαιώματος, με σταθερό στόχο να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του άρθρου.

Η οδηγία IPPC

Στο άρθρο 15α της οδηγίας IPPC ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με 
το εθνικό νομικό τους σύστημα, κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού που έχει επαρκές 
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συμφέρον ή, εναλλακτικά, που υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό 
απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονομικό διοικητικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, έχει 
πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου οργάνου συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την 
ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί συμμετοχής του κοινού. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σε ποια φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις». Όπως και 
στην περίπτωση της οδηγίας ΕΠΕ, βάσει της οδηγίας IPPC εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συμφέρον και τι προσβολή δικαιώματος, με σταθερό στόχο να 
παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εντούτοις, στην οδηγία 
δηλώνεται σαφώς ότι: «Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 2, παράγραφος 14, θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του 
στοιχείου α) του παρόντος άρθρου. Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα 
που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς του στοιχείου β) του παρόντος άρθρου».

Σύμβαση του Aarhus

Η σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (Σύμβαση του Aarhus) 
αποτελεί πράξη διεθνούς δικαίου. Η Σύμβαση του Aarhus εγκρίθηκε, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 300 της 
Συνθήκης ΕΚ. Είναι δε δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα της Επιτροπής και για τα κράτη μέλη. 
Στο άρθρο 15 της Σύμβασης του Aarhus προβλέπεται η εξέταση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις της. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, «η Σύνοδος των Μερών καθορίζει, βάσει 
συναίνεσης, προαιρετικές ρυθμίσεις, συμβουλευτικού, μη κατ’ αντιπαράθεση και μη δικαστικού 
χαρακτήρα για την εξέταση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης». Η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Σύμβασης αποτελεί ευθύνη του συμβαλλομένου μέρους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 226, η Επιτροπή παρεμβαίνει σε περίπτωση που κρίνει ότι ένα κράτος 
μέλος δεν εκπληρώνει μία από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν δυνάμει της Συνθήκης. 
Μπορεί δε να παρέμβει μόνο δυνάμει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου οι οποίες 
διέπουν την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση.

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή γνωρίζει το θέμα που θίγει ο αναφέρων. Απηύθυνε δε προειδοποιητική επιστολή 
στην Πολωνία την 4η Ιουλίου 2006. Η εν λόγω επιστολή αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα 
μη συμμόρφωσης διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας με τους όρους της οδηγίας ΕΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με το άρθρο 10α της οδηγίας σχετικά με την 
πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου οργάνου. Δεδομένου ότι δεν έκρινε ικανοποιητική την απάντηση των 
πολωνικών αρχών, η Επιτροπή συμπεριέλαβε επίσης το θέμα στην αιτιολογημένη γνώμη που 
απηύθυνε στην Πολωνία στις 29 Ιουνίου 2007. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών 
προκειμένου να απαντήσει.

Όσον αφορά την οδηγία IPPC, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Πολωνίας. Η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.
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Η οδηγία ΕΠΕ 

Οι πολωνικές αρχές συμφώνησαν με τους περισσότερους ισχυρισμούς της Επιτροπής που 
διατυπώθηκαν στην αιτιολογημένη γνώμη της 29ης Ιουνίου 2007, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αφορούσαν τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 10α της οδηγίας. Στη συνέχεια, 
επέφεραν τροποποιήσεις στην πολωνική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την οδηγία ΕΠΕ, υποβάλλοντας στην Επιτροπή σχέδιο νομοθετικής πράξης 
με στόχο την πλήρη μεταφορά των απαιτήσεων της οδηγίας. Η τελευταία εκδοχή του σχεδίου 
προβλέπει ευρύτερη πρόσβαση στη διαδικασία δικαστικής αναθεώρησης σε σχέση με τον επί 
του παρόντος ισχύοντα νόμο και επιδιώκει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς σε ό,τι αφορά 
το άρθρο 10α της οδηγίας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα κάποιες ελλείψεις 
που δεν έχουν επιλυθεί. Θα αποτελέσουν αντικείμενο διμερών συζητήσεων ανάμεσα στην 
Επιτροπή και στις πολωνικές αρχές στο εγγύς μέλλον.

Η οδηγία IPPC

Μια αξιολόγηση της συμμόρφωσης της πολωνικής νομοθεσίας με τις υποχρεώσεις της 
οδηγίας IPPC βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
αξιολόγηση, θα ληφθεί η απόφαση για την επόμενη κατάλληλη ενέργεια, η οποία δεν 
αποκλείεται να περιλαμβάνει και την έναρξη νομικής διαδικασίας επί παραβάσει.

Σύμβαση του Aarhus

Οι ανωτέρω διαδικασίες έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η πολωνική νομοθεσία θα είναι 
σύμμορφη τόσο με τις συναφείς οδηγίες όσο και με τις διατάξεις της Σύμβασης Aarhus, όπως 
έχει εφαρμοστεί σε κοινοτικό επίπεδο.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Οδηγία ΕΠΕ

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, οι πολωνικές αρχές συμφώνησαν με τους 
περισσότερους ισχυρισμούς της Επιτροπής που διατυπώθηκαν στην αιτιολογημένη γνώμη της 
29ης Ιουνίου 2007, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούσαν τη μη συμμόρφωση 
της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 10α της οδηγίας ΕΠΕ1. Κατά συνέπεια, ένας νέος νόμος 
σχετικά με την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (DZ.U. 2008, αριθ. 199, poz 1227) εγκρίθηκε στις 3 
Οκτωβρίου 2008 από το πολωνικό κοινοβούλιο. Ο νέος νόμος προβλέπει ευρύτερη πρόσβαση 
στις διαδικασίες δικαστικής αναθεώρησης και εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες 
της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση με το άρθρο 10α της οδηγίας. Ο νόμος τέθηκε σε 
ισχύ στις 15 Νοεμβρίου 2008.

Οδηγία ΟΠΕΡ

Ο νέος νόμος που αναφέρεται ανωτέρω τροποποίησε επίσης το άρθρο 185 του Νόμου για την 

                                               
1 ΕΕ L 156 της 25.06.2003, σ. 17.
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προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, δεν ήταν 
συμβατός με το άρθρο 15α της οδηγίας. Οι διατάξεις που είναι τώρα σε ισχύ μεταφέρουν 
ορθά τις απαιτήσεις του άρθρου 15α της οδηγίας.


