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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1303/2008, του κ.Lukasz Czula, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της δικηγορικής εταιρείας "Zorawski - Czula – Wach", σχετικά με την 
παράλειψη των πολωνικών αρχών να εφαρμόσουν νομικές πράξεις της ΕΕ σε 
σχέση με την κατασκευή οδού στη Βαρσοβία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στο σχέδιο αυτοκινητοδρόμου S8, και ειδικότερα στο τμήμα μεταξύ 
Salomea και Wolica, νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας, και επισημαίνει ότι η υλοποίηση του 
σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα πολυάριθμες παραβιάσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας της 
ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ο αναφέρων παραπέμπει, ειδικότερα, στην οδηγία 2003/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού 
στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον, στην 
οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, στην οδηγία 2001/42/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 
στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, στην οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου καθώς και στις διατάξεις της Σύμβασης του Århus για την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διαδρομή που 
επέλεξαν οι πολωνικές αρχές θα απορριφθεί και θα προτιμηθεί η διαδρομή που προτείνει ο 
πελάτης του αναφέροντος (η Ένωση Przyjazna Droga 721).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφορά αφορά την κατασκευή της οδού ταχείας κυκλοφορίας S-8 μεταξύ Salomea και 
Wolica, αλλά και τη σύνδεσή της με την οδό αριθ. 7 και την ανακατασκευή της τεχνικής 
υποδομής. Το έργο βρίσκεται κοντά στη Βαρσοβία, στην Πολωνία.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πολωνικές αρχές, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του 
ανωτέρω επενδυτικού έργου, παραβίασαν ορισμένες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
δηλαδή τα άρθρα 6 και 174 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1, το 
άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ2 του Συμβουλίου, το άρθρο 1 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ3 του Συμβουλίου, το άρθρο 1, το άρθρο 5, παράγραφος 1 και το άρθρο 6, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων4, το άρθρο 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας5, το άρθρο 1, παράγραφος 1, σημεία β - γ και το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου6, καθώς και τα άρθρα 6, 7 και 8 της Σύμβασης του Aarhus.

Από την ανάλυση της αναφοράς προκύπτει σαφώς ότι οι κύριες ανησυχίες του αναφέροντος 
αφορούν την έλλειψη κατάλληλων δημόσιων διαβουλεύσεων και την έλλειψη κατάλληλης 
εξέτασης των εναλλακτικών λύσεων. Ο αναφέρων τονίζει ότι η διαδρομή που πρότειναν οι 
κάτοικοι του Magdalenka (η οποία επίσης εγκρίθηκε στο σχέδιο για τη χρήση γης της 
περιοχής) δεν αξιολογήθηκε δεόντως από τον επενδυτή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι 
αρχές φαίνεται πως αγνόησαν τις εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες είναι κοινωνικά 
αποδεκτές και, σύμφωνα με τον αναφέροντα, καλύτερες για το περιβάλλον. Επιπλέον, κατά 
τη γνώμη του αναφέροντος, η επί του παρόντος εγκεκριμένη τοποθεσία του έργου θα 
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. ο σχεδιαζόμενος δρόμος θα γειτνιάζει 
άμεσα με τα ακίνητα των κατοίκων του Magdalenka και θα έχει ως αποτέλεσμα την κοπή 
κάποιων δέντρων εντός της "Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu"
(προστατευόμενη περιοχή φυσικού τοπίου στη Βαρσοβία), με αποτέλεσμα την παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως ερμηνεύθηκε από το 
                                               
1 ΕΕ C 325 της 24ης Δεκεμβρίου 2002
2 ΕΕ L 156 της 25/6/2003, σελ. 17-25
3 ΕΕ L 41 της 14/2/2003, σελ. 26-32
4 ΕΕ L 197 της 21/07/2001, σελ. 30-37
5 ΕΕ L 206 της 22/07/1992, σελ. 7-50
6 ΕΕ L 189 της 18/7/2002, σελ. 12-25
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Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση C-239/04 του Castro Verde. Επιπλέον, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι δεν αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του "μετέχοντος στη διαδικασία" ούτε στην 
ένωση την οποία αντιπροσωπεύει αλλά ούτε και στον δήμο του Magdalenka, παρά τα 
σχετικά αιτήματά τους. Τέλος, ο αναφέρων δηλώνει ότι το κοινό δεν είχε πρόσβαση στις 
πληροφορίες για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την παραβίαση της οδηγίας 2003/4/ΕΚ. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι τα ίδια ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα 
αναφορά αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο έρευνας με αφορμή καταγγελία που κατατέθηκε, 
και για τα οποία η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τις πολωνικές αρχές. Η ανάλυση που 
παρατίθεται κατωτέρω λαμβάνει υπόψη τόσο τις πληροφορίες που παρείχε η παρούσα 
αναφορά όσο και τις εξηγήσεις που διαβιβάστηκαν από τις πολωνικές αρχές στο πλαίσιο της 
έρευνας της Επιτροπής για την καταγγελία που κατατέθηκε.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/31/ΕΚ, την οδηγία 2003/35/ΕΚ και την 
οδηγία 97/11/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε1 (στο εξής οδηγία ΕΠΕ).

-Οδηγία ΕΠΕ –δημόσιες διαβουλεύσεις, ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, ζήτημα του 
"μετέχοντος στη διαδικασία", σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία αδειοδότησης

Οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ παραπέμπουν μεταξύ άλλων στην ανάγκη για διενέργεια 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα κατασκευής οδών (βλέπε παράρτημα Ι 
σημείο 7 (β)). Επομένως, σύμφωνα με την οδηγία, το εν λόγω έργο θα πρέπει να υπόκειται 
στις διαδικαστικές απαιτήσεις της οδηγίας.

Όσον αφορά το ζήτημα των δημόσιων διαβουλεύσεων, το άρθρο 6, παράγραφος 4 της 
οδηγίας ΕΠΕ ορίζει ότι: "Στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται έγκαιρα και πραγματικά 
δυνατότητες να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και, για τον σκοπό αυτόν, έχει το δικαίωμα να 
διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, στην 
αρμόδια αρχή ή αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης".
Από τις πληροφορίες που παρείχαν οι πολωνικές αρχές μπορεί να συναχθεί ότι οι αρμόδιες 
αρχές ενημέρωσαν το κοινό για τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και απόψεων εντός 
21 ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης της εν λόγω πληροφορίας τόσο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας για την έκδοση της άδειας ανάπτυξης σχετικά με τη γεωγραφική θέση της εν 
λόγω επένδυσης όσο και για την περιβαλλοντική άδεια. Δεδομένου ότι η απόφαση για την 
τοποθεσία ανακλήθηκε από τα πολωνικά διοικητικά δικαστήρια, δεν είναι απαραίτητη η 
ανάλυση της συμμόρφωσης της εν λόγω απόφασης με τις διαδικαστικές απαιτήσεις της 
οδηγίας ΕΠΕ. Όσον αφορά την περιβαλλοντική άδεια, είναι σαφές από την ανάλυση εκείνης 
της απόφασης ότι υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και γνώμες, μεταξύ άλλων, από την ένωση 
που εκπροσωπεί ο αναφέρων, την "Przyjazna Droga 721". Ωστόσο, οι παρατηρήσεις που 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
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υποβλήθηκαν από την ένωση δεν εξετάσθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές ελήφθησαν 
εκπρόθεσμα. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 6, 
παράγραφος 4 της οδηγίας το γεγονός της παράβλεψης των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα. Εφόσον οι αρχές επέτρεψαν στο κοινό να παράσχει παρατηρήσεις και γνώμες 
όπως απαιτείται από την οδηγία όταν όλες οι επιλογές ήταν ανοιχτές και πριν ληφθεί η 
απόφαση για το αίτημα χορήγησης άδειας ανάπτυξης, η Επιτροπή δεν δύναται να διαπιστώσει 
παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας ΕΠΕ όσον αφορά την εν λόγω 
επένδυση.

Αναφορικά με το ζήτημα της ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι 
το άρθρο 5, παράγραφος 3 της οδηγίας ΕΠΕ διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει ο 
κύριος ενός έργου, το οποίο πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Μεταξύ άλλων στοιχείων, η οδηγία 
απαιτεί να υποβληθεί από τον κύριο του έργου "σκιαγράφηση των κυριοτέρων εναλλακτικών
λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της 
επιλογής, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον". Από την ανάλυση των εγγράφων που 
διαθέτει η Επιτροπή, πρέπει να συναχθεί ότι, αναφορικά με την εν λόγω επένδυση, ο κύριος
του έργου υπέβαλε τη σκιαγράφηση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, επομένως 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει παραβίαση της οδηγίας εν προκειμένω.

Επιπλέον, ο αναφέρων φαίνεται να ισχυρίζεται πως ο επενδυτής παραβίασε το κοινοτικό 
δίκαιο διότι δεν προέβη σε διεξοδική ανάλυση της εναλλακτικής λύσης που υποβλήθηκε κατά 
τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων. Ωστόσο, η οδηγία ΕΠΕ δεν απαιτεί από τον 
επενδυτή να αναλύει τις εναλλακτικές λύσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας, αποτελεί καθήκον 
των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάμει των άρθρων 5 έως 7 της οδηγίας. Η Επιτροπή 
τονίζει ότι από την ανάλυση της περιβαλλοντικής άδειας καθίσταται σαφές ότι οι αρχές 
έλαβαν υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών τους με το κοινό. Από το κείμενο της 
περιβαλλοντικής άδειας, μπορεί επίσης να συναχθεί ότι η ένωση που εκπροσωπεί ο αναφέρων 
υπέβαλε παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας αφού όμως είχε εκπνεύσει 
η προθεσμία. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η απόφαση των αρχών να μη λάβουν υπόψη τις 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 8. Κατά 
συνέπεια, δεν δύναται να διαπιστωθεί παραβίαση του άρθρου 8 της οδηγίας ΕΠΕ.

Όσον αφορά την απόφαση των πολωνικών αρχών να μην αναγνωρίσουν στην ένωση του 
αναφέροντος την ιδιότητα του "μετέχοντος στη διαδικασία", η Επιτροπή σημειώνει ότι το 
άρθρο 1 της οδηγίας ορίζει ότι: "“ενδιαφερόμενο κοινό”: το κοινό το οποίο θίγεται ή 
ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2· για τους 
σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την 
προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται 
από την οικεία εθνική νομοθεσία, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα". Η έννοια του 
ενδιαφερόμενου κοινού ισχύει για τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, δύο άρθρων της οδηγίας 
ΕΠΕ, π.χ. του άρθρου 6, παράγραφος 4 για τη δημόσια διαβούλευση και του άρθρου 10α για 
την πρόσβαση στη δικαστική αναθεώρηση. Σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο, οποιοσδήποτε 
μπορεί να υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις κατά τη διενέργεια των δημόσιων 
διαβουλεύσεων. Προκειμένου, ωστόσο, να αμφισβητηθεί η διοικητική απόφαση, σύμφωνα με 
το ισχύον πολωνικό δίκαιο όταν εκδόθηκε η περιβαλλοντική άδεια, μια μη κυβερνητική 
οργάνωση, όπως η ένωση του αναφέροντος, έπρεπε να καταστεί "μετέχουσα στη διαδικασία"
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υποβάλλοντας αίτημα εντός 21 ημερών από την ανακοίνωση της διαδικασίας διαβούλευσης. 
Από τα έγγραφα που διαθέτει η Επιτροπή, φαίνεται ότι η ένωση την οποία εκπροσωπεί ο 
αναφέρων, ναι μεν υπέβαλε τέτοια αίτηση, όταν όμως πια είχε εκπνεύσει η προθεσμία. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι για το ζήτημα των αδικαιολόγητων 
περιορισμών που προβλέπει το πολωνικό δίκαιο αναφορικά με την πρόσβαση σε διαδικασίες 
αναθεώρησης των ΜΚΟ η Επιτροπή κίνησε οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει για τη μη 
συμμόρφωση του πολωνικού δικαίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ. Ως αποτέλεσμα των 
ενεργειών της Επιτροπής, από τις 15 Νοεμβρίου 2008 άλλαξε το πολωνικό δίκαιο και το 
ισχύον δίκαιο δεν προβλέπει πλέον περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΚΟ στις 
διαδικασίες αναθεώρησης. Εφόσον επιλύθηκε το οριζόντιο ζήτημα της μη συμμόρφωσης, η 
Επιτροπή δεν θεωρεί ότι απαιτούνται εν προκειμένω περαιτέρω ενέργειες.

Όσον αφορά την άρνηση να χορηγηθεί η ιδιότητα του "μετέχοντος στη διαδικασία" στον 
δήμο του Magdalenka, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι, από τις πληροφορίες που 
παρείχε ο αναφέρων, καθίσταται σαφές ότι ο αναφέρων αμφισβητεί την άρνηση χορήγησης 
της εν λόγω ιδιότητας αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης για την τοποθεσία. 
Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, αφού η εν λόγω απόφαση για την τοποθεσία στη 
συνέχεια ανακλήθηκε από τα πολωνικά διοικητικά δικαστήρια και δεν ισχύει πλέον, κατά την 
άποψη της Επιτροπής δεν καθίσταται αναγκαία η ανάλυση της συμμόρφωσης συγκεκριμένων 
στοιχείων της διοικητικής διαδικασίας που σχετίζονται με την εν λόγω απόφαση.

Επιπλέον, σχετικά με τον ισχυρισμό που αφορά τη μη παροχή περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, πρέπει να σημειωθεί ότι μολονότι ο ισχυρισμός του αναφέροντος είναι πολύ 
γενικός, φαίνεται από το κείμενο της αναφοράς ότι ο αναφέρων μάλλον αμφισβητεί την 
έλλειψη επαρκών πληροφοριών που παρείχαν οι πολωνικές αρμόδιες αρχές για τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον καθώς και την έκδοση των σχετικών 
διοικητικών αποφάσεων. Εν προκειμένω, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 6, παράγραφος 
2 της οδηγίας ΕΠΕ ορίζει ότι το κοινό ενημερώνεται έγκαιρα, με ανακοινώσεις ή άλλα 
πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, μεταξύ άλλων για 
την αίτηση για συναίνεση ανάπτυξης, το γεγονός ότι το σχέδιο υπόκειται σε διαδικασία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λεπτομέρειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί 
της συμμετοχής του κοινού. Από τις εξηγήσεις που παρείχαν οι πολωνικές αρχές μπορεί να 
συναχθεί ότι εκπληρώθηκαν οι βασικές απαιτήσεις του άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 
ΕΠΕ σχετικά με την εν λόγω επένδυση και ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει 
του άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας ανακοινώθηκαν στο κοινό (ανακοινώσεις στους 
διάφορους ενδιαφερόμενους δήμους, ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας).

Επιπροσθέτως, το άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας αναθέτει στις αρμόδιες αρχές την 
υποχρέωση να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της άδειας ανάπτυξης που 
χορηγείται. Από την απάντηση των πολωνικών αρχών είναι σαφές ότι εκπληρώθηκαν οι 
απαιτήσεις του άρθρου 9, παράγραφος 1 της οδηγίας, καθώς οι πληροφορίες σχετικά με τις 
αποφάσεις που εκδόθηκαν για το εν λόγω έργο παρασχέθηκαν στο κοινό κανονικά 
(ανακοινώσεις σε διάφορους δήμους, ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας). 
Συνοπτικά, η Επιτροπή δεν δύναται να συμπεράνει ότι οι πολωνικές αρχές δεν εκπλήρωσαν 
τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους να ενημερώνουν το 
κοινό για την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον ή την 
έκδοση άδειας ανάπτυξης.
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-Οδηγία για τους οικοτόπους –ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην "προστατευόμενη 
περιοχή φυσικού τοπίου στη Βαρσοβία"

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η έγκριση της επένδυσης στην τρέχουσα μορφή της θα έχει ως 
αποτέλεσμα την παραβίαση του άρθρου 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (στο εξής οδηγία για τους 
οικοτόπους). Το άρθρο 2, παράγραφος 1 ορίζει τον σκοπό της οδηγίας (π.χ. η οδηγία 
συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των 
κρατών μελών). Το άρθρο 2, παράγραφος 2 προβλέπει μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των 
άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Το άρθρο 2, παράγραφος 3 της οδηγίας ορίζει ότι κατά 
τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει 
παραβίαση του άρθρου 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους σε ό, τι αφορά την εν λόγω 
επένδυση.

Όσον αφορά το ζήτημα των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων του έργου στην 
"προστατευόμενη περιοχή φυσικού τοπίου της Βαρσοβίας", το οποίο κατά τη γνώμη του 
αναφέροντος θα οδηγήσει σε παραβίαση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως 
ορίζεται στην υπόθεση Castro Verde που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Επιτροπή υπογραμμίζει τα 
εξής:
Το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζει ότι "κάθε σχέδιο (...) το 
οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού 
με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων διατήρησής του". Το άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας προβλέπει τις 
προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας σε έργα όταν διαπιστώνονται 
αρνητικές επιπτώσεις για τον τόπο. Στην υπόθεση Castro Verde, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
απεφάνθη ότι η υλοποίηση ενός σχεδίου βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 
εξαρτάται ιδίως από την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η απουσία εναλλακτικών λύσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προστατευόμενες περιοχές φυσικού τοπίου αποτελούν μορφές 
εθνικής προστασίας και, ως εκ τούτου, οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την 
οδηγία για τους οικοτόπους, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3 και 4, δεν 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω περιοχές. Καθίσταται επομένως σαφές ότι το έργο που 
εξετάζεται στην παρούσα αναφορά σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της απόφασης στην υπόθεση C-239/04 Castro Verde, στην οποία παραπέμπει ο 
αναφέρων. Για τον ίδιο λόγο, δεν δύναται να διαπιστωθεί παραβίαση του άρθρου 6, 
παράγραφος 3 και 4 αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας στην εν λόγω επένδυση.

- Λοιπές νομικές διατάξεις

Όσον αφορά τις λοιπές νομικές διατάξεις που παραβιάζονται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του αναφέροντα, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε ό, τι αφορά την εν λόγω επένδυση.
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Συμπεράσματα

Εφόσον δεν δύναται να διαπιστωθεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τα 
ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά ή, σε περίπτωση που τέτοια ζητήματα μπορούν να 
εντοπιστούν, τα προβλήματα μη συμμόρφωσης έχουν ήδη επιλυθεί χάρη στην οριζόντια 
διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή και η Επιτροπή δεν σκοπεύει να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Πολωνίας βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


