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Θέμα: Αναφορά 0897/2007, του Janusz Wilczynski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
τη μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών με την 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 και με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον, σε σχέση με την προγραμματισμένη κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου στη νότια Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τον προγραμματισμένο αυτοκινητόδρομο A-4 που θα εκτείνεται 
από τα σύνορα της Πολωνίας με τη Γερμανία μέχρι τα σύνορά της με την Ουκρανία. Το 
τμήμα Zgorzelec-Krzyzowa είναι αυτό που θα επηρεάσει τις ιδιοκτησίες του αναφέροντα στο 
Nowogrodziec και το Boleslawiec (Κάτω Σιλεσία). Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, κατά την 
έγκριση του έργου, οι αρχές της Κάτω Σιλεσίας παραβίασαν πολυάριθμες διατάξεις της 
οδηγίας 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 και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι αυτές οι παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι 
ιδιαίτερα συνήθεις στην Πολωνία, και φέρνει ως παράδειγμα την παραβίαση της οδηγίας για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίπτωση της επέκτασης του 
αυτοκινητοδρόμου A-2 μέσω του προαστίου Ursynów της Βαρσοβίας. Ζητεί, κατά συνέπεια, 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
την κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα γενικότερα, και ειδικότερα όσον αφορά τις 
εργασίες κατασκευής που εκτελούνται στο τμήμα μεταξύ Zgorzelec και Krzyzowa.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η αναφορά αφορά την κατασκευή ενός νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου A-4 που θα 
εκτείνεται μεταξύ Zgorzelec και Krzyzowa. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι κατά την έκδοση της περιβαλλοντικής απόφασης για την 
κατασκευή του εν λόγω έργου, οι πολωνικές αρχές παραβίασαν τις διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2003/35/ΕΚ 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/ΕΚ του Συμβουλίου (εφεξής «οδηγία ΕΠΕ»). Ο αναφέρων θεωρεί ότι, εφόσον είναι ο 
ιδιοκτήτης της έκτασης στην οποία θα εκτελεσθεί το επενδυτικό έργο, θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως «οικείο κοινό» σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος αναφέρεται στην οδηγία. 
Συνεπώς, ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
στο ευρύ κοινό (συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 4 και 5 και του 
άρθρου 9, παράγραφος 10, στοιχείο α), παραβιάσθηκαν από την Πολωνία, επειδή οι 
πολωνικές αρχές δεν ενημέρωσαν τον ίδιο και την τοπική κοινότητα για την περιβαλλοντική 
απόφαση της Voivode (περιφερειακή αρχή) της 9ης Νοεμβρίου 2006, με αποτέλεσμα να μην 
του δοθεί πραγματική δυνατότητα να συμμετάσχει στις διοικητικές διαδικασίες, όπως 
απαιτείται από την οδηγία. Συγκεκριμένα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν την απόφαση της Voivode δεν δημοσιεύθηκαν σε καμία από τις τοπικές 
εφημερίδες οι οποίες αναγιγνώσκονται από το ευρύ κοινό (π.χ. Slowo Polskie, Gazeta 
Wroclawska), και επιπλέον, δεν αναρτήθηκαν ανακοινώσεις στους δήμους Nowogrodziec και 
Boleslawiec όσον αφορά την εν λόγω επένδυση, που, σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
αποτελούν τα συνήθη μέσα ενημέρωσης του κοινού στην περιοχή. Ο αναφέρων θίγει επίσης 
το ζήτημα ότι τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν πριν από την αγορά της γης του από το 
κράτος.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι καταχωρήθηκε επίσης μια καταγγελία σχετικά με το 
ζήτημα της συμμετοχής του κοινού όσον αφορά την εν λόγω επένδυση. 

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων οδοποιίας. Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-396/92, Bund Naturschutz· υπόθεση C-81/96 
Haarlemmerliede), η οδηγία ΕΠΕ δεν ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία 
χορήγησης άδειας έχει ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
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Η Επιτροπή εξέτασε εκτενώς τις πληροφορίες τις οποίες παρέσχε ο αναφέρων, τόσο στο 
πλαίσιο της αναφοράς όσο και της καταγγελίας. Από τα υποβληθέντα έγγραφα είναι 
προφανές ότι η επενδυτική διαδικασία άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του ’90, έτσι η 
διαδικασία χορήγησης άδειας είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της οδηγίας ΕΠΕ για την Πολωνία, δηλαδή την 1η Μαΐου 2004.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει ήδη 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά τις διατάξεις περί δημόσιας διαβούλευσης, 
επειδή οι απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο των 
διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας. Πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για μια γενική 
υπόθεση μη συμμόρφωσης, η οποία δεν αφορά ένα συγκεκριμένο έργο. Μια προειδοποιητική 
επιστολή (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) επί του θέματος απεστάλη στην Πολωνία στις 4 
Ιουλίου 2006. Οι πολωνικές αρχές απάντησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2006. Καθώς η πολωνική 
απάντηση αξιολογήθηκε ως μη ικανοποιητική, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη 
(δεύτερη γραπτή προειδοποίηση) στις 29 Ιουνίου 2007.

Ανάμειξη της κοινοτικής χρηματοδότησης 

Όσον αφορά το ζήτημα της κοινοτικής χρηματοδότησης, το οποίο έθιξε ο αναφέρων στην 
καταγγελία, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι, προκειμένου να χορηγηθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση, πρέπει να πληρούνται πλήρως οι διατάξεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπει 
η οδηγία ΕΠΕ. Για το έργο «κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Α4, τμήμα Zgorzelec -
Krzyzowa» είχε εγκριθεί συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με την αναφορά 
2004/PL/16/C/PT/004, το 2004. Ωστόσο, επειδή οι απαιτούμενες διαδικασίες βάσει της 
οδηγίας ΕΠΕ δεν είχαν ολοκληρωθεί όταν το έργο υπεβλήθη για συγχρηματοδότηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2004, οι πληρωμές καταβλήθηκαν υπό τον όρο ότι 
το κράτος μέλος θα αναλάμβανε την υποχρέωση να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με την οδηγία ΕΠΕ. Έως τώρα, οι πολωνικές αρχές δεν 
έχουν παράσχει επαρκείς πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται με τις 
βασικές διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ και, κατά συνέπεια, δεν έχουν καταβληθεί πληρωμές από 
το Ταμείο Συνοχής για το εν λόγω έργο. Όταν οι πολωνικές αρχές θα υποβάλουν τις 
πληροφορίες, θα εξετασθούν διεξοδικά όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ πριν από οποιαδήποτε χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδότησης.

Αποζημίωση για την έκταση 

Η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι όσον αφορά την αποζημίωση για την έκταση και το 
γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν πριν από την αγορά της γης, τα θέματα 
αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής, καθώς εμπίπτουν εξ ολοκλήρου 
στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. 

Συμπεράσματα

Στον βαθμό που η παρούσα αναφορά προσδιορίζει προβλήματα όσον αφορά τις διατάξεις της 
οδηγίας ΕΠΕ για τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση σχετικά με 
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τη μη συμμόρφωση των πολωνικών διατάξεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ για τη 
συμμετοχή του κοινού. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, οι πολωνικές αρχές επί του παρόντος 
προετοιμάζουν ένα σχέδιο νομοθετικής πρότασης, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι 
ισχυρισμοί της Επιτροπής που αναφέρονται στην αιτιολογημένη γνώμη.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Με επιστολή της 10ης Αυγούστου που απεστάλη στην Επιτροπή Αναφορών με 
τηλεομοιοτυπία στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, ο αναφέρων υπέβαλε νέα έγγραφα σχετικά με την 
αναφορά. Στην επιστολή, ο αναφέρων εξέφραζε την απογοήτευσή του για τη δράση της 
Επιτροπής και δήλωνε ότι η απόφαση της Επιτροπής να περατώσει την υπόθεση ήταν 
πρόωρη καθώς δεν εκδόθηκαν περιβαλλοντικές εγκρίσεις για το εν λόγω έργο και επίσης, δεν 
προσφέρθηκε αποζημίωση για την ιδιοκτησία του αναφέροντος. Βάσει των ανωτέρω, ο 
αναφέρων ζήτησε την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Ο αναφέρων επισύναψε, επίσης, την επιστολή του της 21ης Αυγούστου 2009, η οποία 
απευθυνόταν στην Επιτροπή και στην οποία καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποχρεώσει την Πολωνία να διακόψει τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου A-4, τμήμα 
Zgorzelec-Krzyżowa, βάσει των προαναφερθέντων (έλλειψη περιβαλλοντικών εγκρίσεων για 
το εν λόγω έργο) ισχυριζόμενος παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1. Τέλος, ο αναφέρων δήλωνε 
ότι, μέχρι σήμερα, ο επενδυτής δεν είχε αποκτήσει την ιδιοκτησία στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η επένδυση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιστολές της 10ης και της 21ης Αυγούστου 2009 παρόμοιες 
ανησυχίες με αυτές που περιγράφηκαν ανωτέρω διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πριν από την παρουσίαση της νομικής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα ήθελε να εκθέσει τα 
πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή 
συμπεραίνει ότι εκδόθηκαν έγκυρες περιβαλλοντικές εγκρίσεις για το εν λόγω έργο, όπως 
απαιτείται από την πολωνική νομοθεσία. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι υπάρχει έλλειψη 
περιβαλλοντικών εγκρίσεων δεν φαίνεται να αιτιολογείται. 

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ, όπως διαπιστώθηκε στην προηγούμενη 
ανακοίνωση, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου (υπόθεση C-3926/92, Bund
Naturschutz, υπόθεση C-81/96 Haarlemmerliede), οι απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ δεν 
ισχύουν για έργα για τα οποία η διαδικασία χορήγησης άδειας έχει ξεκινήσει πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Για την Πολωνία, οι απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ 
κατέστησαν υποχρεωτικές κατά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, δηλαδή την 1η Μαΐου 2004. 
Καθώς για το εν λόγω έργο οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας υποβλήθηκαν το 1997, άρα 
πριν από την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρίσμα της πάγιας 
νομολογίας του Δικαστηρίου, οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν ισχύουν. 

Στον βαθμό που η παρούσα αναφορά προσδιορίζει τα προβλήματα όσον αφορά τις διατάξεις
της οδηγίας ΕΠΕ για τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση των πολωνικών διατάξεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ως 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης, οι πολωνικές αρχές ενέκριναν έναν νέο νόμο σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη 
συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου 2008. Ο νέος 
νόμος καλύπτει δεόντως τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει.   

Όσον αφορά την αξίωση του αναφέροντος σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας για 
τους οικοτόπους από το έργο, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα, η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει παραβίαση της οδηγίας. Επίσης, από τις 
πληροφορίες που απεστάλησαν στην Επιτροπή από τον αναφέροντα υπό τη μορφή 
καταγγελίας, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο αναφέρων εικάζει παραβίαση των 
διαδικαστικών απαιτήσεων που απορρέουν από τα άρθρα 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα ήθελε, επίσης, να παρατηρήσει τα εξής: 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 209/04 Επιτροπή κατά Αυστρίας, 
οι διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη μόνον όσον αφορά έργα για τα οποία οι 
αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία 
κατέστη υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, συνεπώς για την περίπτωση της Πολωνίας από την 
1η Μαΐου 2004. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με την έναρξη 
της επενδυτικής διαδικασίας για το εν λόγω έργο, υπό το πρίσμα της πάγιας νομολογίας του 
Δικαστηρίου, δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση των διαδικαστικών απαιτήσεων της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Ενώ οι προαναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας ΕΠΕ δεν 
ισχύουν για το εν λόγω έργο, η απόφαση χρηματοδότησης της Επιτροπής1 απαιτεί την
αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής της συμμόρφωσης του έργου με τις απαιτήσεις του 
κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα με την οδηγία ΕΠΕ. Όπως σημειώθηκε στην προηγούμενη 
ανακοίνωση, η έγκριση συγχρηματοδότησης υπόκειτο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας ΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, οι βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ ικανοποιήθηκαν όσον αφορά το εν λόγω έργο. 

Επίσης, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι το έργο 
διασχίζει πολλές τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, οι πολωνικές αρχές εξέφρασαν το 
ενδιαφέρον τους να παράσχουν αντισταθμιστικά μέτρα για ενδεχόμενη ζημία, η οποία 
ενδέχεται να προκληθεί από το έργο σε είδη και οικοτόπους που προστατεύονται από το 
κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο. Καταρχάς, συμφωνήθηκε με την Επιτροπή ο ορισμός δύο 
νέων ζωνών ειδικής προστασίας μέχρι το τέλος του 2009 ως αντισταθμιστικό μέτρο. Ακόμη, 
όσον αφορά τους τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), μεταβλήθηκε το νομικό καθεστώς των 
τοποθεσιών, στις οποίες το εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, λόγω του 
γεγονότος ότι η Πολωνία πρότεινε στην Επιτροπή έναν νέο κατάλογο τοποθεσιών προς 
ενσωμάτωση στον κατάλογο ΤΚΣ για την ηπειρωτική περιοχή. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω 
μεταβολής, ο επενδυτής υπέβαλε αίτηση για νέα, πρόσθετη περιβαλλοντική έγκριση, καθώς 
οι πολωνικές αρχές ήθελαν να προβλέψουν ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για μέτρα 
μετριασμού όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο του έργου σε τόπους κοινοτικής σημασίας.
                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής K(2004) 5578 της 22 XII 2004
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Όσον αφορά τη δήλωση του αναφέροντος σχετικά με την έλλειψη ένδικων μέσων για ακίνητη 
περιουσία στην περιοχή, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει στην προηγούμενη 
ανακοίνωσή της, όπου εξηγούσε ότι το ζήτημα της εν λόγω αποζημίωσης δεν εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής καθώς το θέμα εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη δικαιοδοσία 
των κρατών μελών. 

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
τοποθεσίας όσον αφορά την εν λόγω επένδυση, και επίσης, ότι τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ για τη δημόσια διαβούλευση έχουν 
επιλυθεί, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω δράση σχετικά με τα ζητήματα που 
θίγει ο αναφέρων. Επομένως, ο φάκελος της Επιτροπής επί του θέματος έκλεισε τον Ιούνιο 
του 2009.


