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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1318/2008, της Joanna Smolinska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της περιβαλλοντικής ένωσης «Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek», σχετικά 
με μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον σε σχέση με την 
εξόρυξη αδρανών υλικών κοντά σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 στη νότια 
Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κοντά 
στην περιοχή Pasmo Krowiarki (PLH020019) του δικτύου Natura 2000 προς εξαγωγή 
αδρανών υλικών. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των 
διατάξεων των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η αναφέρουσα 
τονίζει ακόμη ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων πολιτών σχετικά με τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες και ότι, ως εκ τούτου, οι αρμόδιες πολωνικές αρχές έχουν 
παραβιάσει τις διατάξεις 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/ΕΚ του Συμβουλίου. Για τους λόγους αυτούς, η αναφέρουσα ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να αποτρέψει την περαιτέρω καταστροφή 
του φυσικού περιβάλλοντος στην εν λόγω περιοχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.
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Λόγω της φύσης και της τοποθεσίας του έργου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδεχομένως ισχύουν 
οι κάτωθι οδηγίες: οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία ΣΕΠΕ)1, οδηγία 85/337/ΕΟΚ2

για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων στο περιβάλλον, ως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4 (οδηγία ΕΠΕ), οδηγία 92/43/ΕΚ για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας5 (οδηγία 
για τους οικοτόπους).

Οδηγία για τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ)

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη διεξαγωγή 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
της οδηγίας, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική στην 
περίπτωση σχεδίων και προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί, μεταξύ άλλων, για τη χρήση της 
γης και θεσπίζουν το πλαίσιο μελλοντικών αδειών έργων που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (EΠΕ). Σε εκτίμηση υπόκεινται και τα σχέδια 
και προγράμματα τα οποία, ενόψει των δυνητικών επιπτώσεων επί τόπων του Natura 2000, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 ή 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ο ορισμός των «σχεδίων και προγραμμάτων» καλύπτει και τις «τροποποιήσεις» τους. Κατά 
την οδηγία, τα σχέδια και προγράμματα που καθορίζουν τη χρήση μικρών περιοχών σε 
τοπικό επίπεδο και επιφέρουν ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις των σχεδίων και 
προγραμμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, χρειάζονται εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων μόνον όταν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Όποτε οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι είναι 
πιθανές τέτοιες σημαντικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος, πρέπει να διενεργείται 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επομένως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η αρμόδια αρχή έπρεπε να συμμορφωθεί προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας ΣΕΠΕ και να κρίνει εάν οι τροποποιήσεις του ισχύοντος σχεδίου 
χρήσης της γης στο δήμο του Kłodzko στο χωριό του Żelazno ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Εάν η αρμόδια αρχή το αποφασίσει πρέπει να διενεργηθεί 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως μέρος της εκτίμησης αυτής πρέπει να 
ετοιμαστεί περιβαλλοντική έκθεση και να γίνει διαβούλευση των πολιτών και των αρχών που 
ενδέχεται να ενδιαφέρονται λόγω των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ευθυνών τους. Η 
περιβαλλοντική έκθεση, καθώς και οι απόψεις που εκφράζονται στις ανωτέρω διαβουλεύσεις, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία του σχεδίου και πριν από την έγκρισή 
του ή τη διατύπωση νομοθετικής πρότασης.

Οδηγία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

                                               
1 ΕΕ L 197, 21.07.2001, σ. 30-37.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40-48.
3 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5-15.
4 ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ.17.
5 ΕΕ L 206, 22.7.1992.
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Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), ως τροποποιήθηκε, 
ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, προτού δοθεί η άδεια έργου, τα 
σχέδια που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος εξαιτίας, 
μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της τοποθεσίας τους υποβάλλονται σε εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 που παραπέμπει 
στα παραρτήματα I και II της οδηγίας.

Τα λατομεία και η εξόρυξη επιφανείας, καθώς και κάθε τροποποίηση ή επέκτασή τους 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ. Για τα σχέδια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι είναι υποχρεωτική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα σχέδια
που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ πρέπει να υπόκεινται στην αποκαλούμενη διαδικασία 
διερεύνησης (άρθρο 4(2)-(3) της οδηγίας ΕΠΕ), προκειμένου να διαπιστώνεται, είτε κατά 
περίπτωση είτε βάσει κατωφλίων ή κριτηρίων, εάν το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε 
εκτίμηση εξαιτίας των πιθανών σημαντικών επιπτώσεών του επί του περιβάλλοντος 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας. Εάν η εθνική αρχή κρίνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου δεν απαιτούν την 
διενέργεια ΕΠΕ, η απόφασή της πρέπει να περιέχει στο κείμενο ή εν παραρτήματι όλες τις 
πληροφορίες που καθιστούν δυνατό να ελεγχθεί εάν βασίζεται σε επαρκή διερεύνηση και 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίζει ότι 
το σχέδιο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος, πρέπει να διεξαχθεί ΕΠΕ.

Η ΕΠΕ πρέπει να διακριβώνει, περιγράφει και αξιολογεί κατά το δέοντα τρόπο, τις άμεσες 
και έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου επί, μεταξύ άλλων, των κάτωθι: των ανθρώπων, της 
πανίδας και χλωρίδας, των εδαφικών υδάτων, του αέρα και του τοπίου. Όποτε διενεργείται 
ΕΠΕ, πρέπει να ζητείται η γνώμη των πολιτών και των αρχών που είναι πιθανό να 
ενδιαφέρονται εξαιτίας των ειδικών περιβαλλοντικών ευθυνών τους. Η απόφαση για την 
έγκριση άδειας έργου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την έκβαση των ανωτέρω διαβουλεύσεων 
και τις πληροφορίες που προσφέρει ο εργολάβος στις αρμόδιες αρχές ως μέρος της 
διαδικασίας της ΕΠΕ. Τέλος, η απόφαση για την έγκριση ή μη της άδειας έργου πρέπει να 
δημοσιοποιείται.

Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά

Όσον αφορά τρέχουσες δραστηριότητες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.2 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να αποφεύγεται, στις 
ειδικές περιοχές προστασίας, η επιδείνωση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των 
ειδών για τα οποία έχουν οριστεί οι περιοχές, στο βαθμό που η διαταραχή αυτή μπορεί να 
είναι σημαντική σε σχέση με τους στόχους της οδηγίας. Κάθε νέο σχέδιο ή πρόγραμμα που 
μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση επί τοποθεσιών Natura 2000 θα υποβάλλεται στη δέουσα 
εκτίμηση των επιπτώσεών του επί του τόπου σε σχέση με τους στόχους προστασίας των 
ειδών του τόπου, ως απαιτεί το άρθρο 6.3 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι προτού εγκρίνουν το σχέδιο επέκτασης των εργασιών 
εξόρυξης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις 
του άρθρου 6 και ειδικότερα των παραγράφων του 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Βάσει της απαιτούμενης εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προσδιορίσουν εάν θα 
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υπάρξει σημαντική επίπτωση επί του τόπου. Εάν ναι, το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει μόνον 
εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, είναι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και 
προβλεφθούν μέτρα προς αντιστάθμιση της ζημίας επί του τόπου. Εάν το σχέδιο ενδέχεται να 
έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί οικοτόπων ή ειδών προτεραιότητας, οι πολωνικές 
αρχές πρέπει, προτού εγκρίνουν το σχέδιο, να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε ίσως 
εκμετάλλευση του υπάρχοντος ορυχείου κατά τα έτη 2006-2008 παρά την αρνητική επίπτωσή 
του επί του τόπου κοινοτικής σημασίας «Pasmo Krowiarki» PLH 020019. Επιπλέον, η 
προβλεπόμενη επέκταση του ορυχείου βρίσκεται και αυτή εντός των ορίων του τόπου 
«Pasmo Krowiarki».

Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, φαίνεται ότι η εξόρυξη που περιγράφει η 
αναφέρουσα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κατά παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 
6.2 της οδηγίας για τους οικοτόπους, δεδομένου ότι δεν ελήφθη η αποκαλούμενη 
«περιβαλλοντική απόφαση» για τις δραστηριότητες της περιόδου 2006-2008. Στην περίπτωση 
της επέκτασης της περιοχής εξόρυξης, βάσει των πληροφοριών που έδωσε η αναφέρουσα, 
φαίνεται ότι οι τοπικές αρχές ενέκριναν τροποποιήσεις του τοπικού σχεδίου χωροταξικής 
ανάπτυξης που προβλέπουν τη διεύρυνση των επιχειρήσεων, παρά τις γνωστές αρνητικές 
επιπτώσεις επί του τόπου «Pasmo Krowiarki», και ιδίως επί του οικοτόπου προτεραιότητας 
6210, γεγονός που συνιστά παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 6(3) και 6(4) της οδηγίας 
για τους οικοτόπους και της οδηγίας ΣΕΠΕ.

Οι πολωνικές αρχές έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή της άδειας εξόρυξης 
αδρανών υλικών και ζήτησαν την παύση των εξορυκτικών εργασιών· συνεπώς, η πιθανή 
παραβίαση του άρθρου 6.2, όσον αφορά τις συνεχιζόμενες εξορυκτικές δραστηριότητες στην 
περιοχή, έχει ήδη αντιμετωπιστεί από την Πολωνία. Η επέκταση της περιοχής εξόρυξης θα 
πρέπει να εγκριθεί από τις πολωνικές αρχές, δεδομένου ότι ένα σχέδιο χωροταξικής 
ανάπτυξης δεν συνιστά νόμιμη άδεια εξόρυξης αδρανών υλικών. Μέχρις ότου ληφθεί τελική 
απόφαση για την άδεια επέκτασης των εργασιών εξόρυξης στην περιοχή, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να κρίνει εάν γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις που εκτίθενται στις οδηγίες για 
τους οικοτόπους και την ΕΠΕ. Πάντως, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές 
ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση όσον αφορά 
το σεβασμό της κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Πρόσθετες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις περιβαλλοντικές αρχές της 
Πολωνίας (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος), διατηρείται η αναστολή της 
άδειας εξόρυξης αδρανών υλών από το ορυχείο που βρίσκεται πλησίον του χωριού Zelazno 
στον τόπο κοινοτικής σημασίας «Pasmo Krowiarki» (PLH020019) του δικτύου Natura 2000. 
Επίσης, οι εθνικές περιβαλλοντικές αρχές συνήγαγαν ότι η άδεια εξόρυξης χορηγήθηκε πριν 
από την προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν ίσχυε η υποχρέωση 
δέουσας εκτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, και η Γενική Διεύθυνση κίνησε τη διαδικασία ανάκλησης της προηγούμενης 
απόφασης του βοεβοδάτου για την αναστολή της εξόρυξης. Ορισμένοι πολίτες του χωριού 
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Zelazno εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εν λόγω διαδικασία και προσέφυγαν στο 
Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, όπου εκκρεμεί η εκδίκαση της 
υπόθεσης.  Η άδεια εξόρυξης από το 1999, που αποτελεί αντικείμενο της διαφοράς, 
τροποποιήθηκε το 2009 με μείωση των δικαιωμάτων εξόρυξης. 

Οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές (Περιφερειακή Διεύθυνση Προστασίας του 
Περιβάλλοντος) εξέδωσαν το 2009 τη λεγόμενη «περιβαλλοντική απόφαση» η οποία 
καθόριζε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξόρυξη 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας του τόπου «Pasmo Krowiarki» του δικτύου 
Natura 2000. Εντούτοις, η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε λόγω αποκλίσεων μεταξύ της 
απόφασης και του υφιστάμενου τοπικού σχεδίου χωροταξικής ανάπτυξης για τον δήμο 
Klodzko.

Όσον αφορά το ζήτημα της μελλοντικής επέκτασης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, εξετάζεται η επέκταση της περιοχής εξόρυξης από τις τοπικές αρχές: ο δήμος 
Klodzko έχει κινήσει τη διαδικασία εισαγωγής αλλαγών στο τοπικό του σχέδιο χωροταξικής 
ανάπτυξης.  Η πολωνική νομοθεσία απαιτεί η τροποποίηση του σχεδίου να αποτελέσει 
αντικείμενο της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένης 
εκτίμησης του αντικτύπου σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000. Ως μέρος της εν λόγω 
εκτίμησης, θα καταρτιστεί περιβαλλοντική έκθεση και θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με το 
κοινό και τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αρχών. Αρμόδια αρχή για 
την παροχή γνωμοδότησης στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας θα είναι η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική έκθεση, καθώς και οι 
γνωμοδοτήσεις που θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων διαβουλεύσεων 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την έγκριση του σχεδίου. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, αυτό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία ΣΠΕ)1, καθώς 
και τις απαιτήσεις του άρθρου 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2 (οδηγία για τους 
οικοτόπους) όσον αφορά την εκτίμηση του πιθανού αντικτύπου του σχεδίου στο δίκτυο 
Natura 2000.  

Επίσης, ένα τέτοιο σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης δεν συνιστά νομική συμφωνία για την 
εξόρυξη αδρανών υλών, ενώ η επέκταση της περιοχής όπου διενεργείται η εξόρυξη αδρανών 
υλών θα απαιτούσε την έκδοση ξεχωριστής άδειας. Πριν από την οριστική έγκρισή του, το 
έργο θα πρέπει να υποβληθεί σε αξιολόγηση, όπως απαιτείται από τις σχετικές οδηγίες.

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σ. 30-37.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


