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Θέμα: Αναφορά 0913/2010, του Janusz Wilczynski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών προς την οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και προς την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στο σχέδιο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Α-2 που θα συνδέει 
το χωριό Swiecko, στα πολωνο-γερμανικά σύνορα, με την πόλη Nowy Tomysl, η οποία 
βρίσκεται σε απόσταση 106 χιλιομέτρων προς τα ανατολικά. Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι 
αρμόδιες αρχές για την έγκριση της κατασκευής του εν λόγω δρόμου, ο οποίος θα έχει 
εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό καταφύγιο Nietoperek –που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο του δικτύου Natura 2000 (PL 080003)–, έχουν παραβιάσει πολυάριθμες διατάξεις 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Επισημαίνει ότι τέτοιες παραβιάσεις 
του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ συνιστούν ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στην 
Πολωνία, και επικαλείται, μεταξύ άλλων, την υπόθεση «Via Baltica» (Βαλτική οδός). Κατά 
συνέπεια, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την τήρηση του 
δικαίου της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή εν γένει, και ειδικότερα σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι έχει λάβει καταγγελία σχετικά με τα ίδια ζητήματα 
που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Η καταγγελία καταχωρήθηκε και, εν συνεχεία, βάσει 
των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργήθηκε, τέθηκε στο αρχείο. Στην ανάλυση που 
παρουσιάζεται ακολούθως λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που οποίες περιλαμβάνονται 
στην αναφορά, καθώς και οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή κατά τη 
διερεύνηση της καταχωρηθείσας καταγγελίας.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Το έργο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος I, σημείο 7, στοιχείο β), «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας», της οδηγίας ΕΠΕ. Για τα έργα που υπάγονται στο παράρτημα I της οδηγίας, η 
διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική, ενώ για τα έργα 
που υπάγονται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίσουν, είτε βάσει κατά 
περίπτωση εξέτασης είτε βάσει κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων, κατά πόσον το έργο πρέπει να 
υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεών του για το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα 
III της οδηγίας (διαδικασία που αποκαλείται «διαλογή»). Κατά τη διενέργεια εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο κύριος του έργου υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές περιγραφή 
των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου, συμπεριλαμβανομένων, 
εφόσον απαιτείται, και των σωρευτικών επιπτώσεων. Επιπλέον, η διαδικασία διενέργειας 
ΕΠΕ περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τους πολίτες και άλλες αρχές τις οποίες ενδέχεται να 
αφορά το έργο λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών ευθυνών τους. Επιπροσθέτως, η απόφαση 
για τη χορήγηση άδειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των 
διαβουλεύσεων, καθώς και τις πληροφορίες που προσκομίζει ο κύριος του έργου στις 
αρμόδιες αρχές. Τέλος, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας, η απόφαση για τη χορήγηση άδειας ή για 
την απόρριψη της σχετικής αίτησης πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι, υπό το πρίσμα της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-396/92, Bund Naturschutz, υπόθεση C-
81/96 Haarlemmerliede), η οδηγία ΕΠΕ δεν εφαρμόζεται σε έργα για τα οποία η διαδικασία 
χορήγησης άδειας έχει ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία ΕΠΕ είναι εφαρμοστέα στην περίπτωση του υπό 
εξέταση έργου, δεδομένου ότι η αίτηση χορήγησης περιβαλλοντικής έγκρισης καταχωρήθηκε 
τον Ιούνιο του 2007 και η αίτηση έκδοσης άδειας κατασκευής καταχωρήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2009. Ως προς το θέμα αυτό, η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: οι 
διαδικασίες αδειοδότησης στην Πολωνία είναι κατά κύριο λόγο διαδικασίες πολλών σταδίων. 
Δυνάμει της πολωνικής νομοθεσίας, για ένα έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου 
απαιτούνται οι εξής διαδοχικές αποφάσεις: απόφαση για την τοποθεσία, περιβαλλοντική 
έγκριση και άδεια κατασκευής. Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να θεωρούνται «άδειες» 
κατά την έννοια της οδηγίας ΕΠΕ. Βάσει της πάγιας νομολογίας που προαναφέρθηκε, ως 
ημερομηνία που καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης νοείται η ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για την πρώτη εκ των αποφάσεων αδειοδότησης.

Η Επιτροπή εξέτασε εκτενώς τις πληροφορίες τις οποίες παρέσχε ο αναφέρων, στο πλαίσιο 
τόσο της αναφοράς όσο και της καταγγελίας. Από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η 



CM\876854EL.doc 3/9 PE460.721v02-00

EL

Επιτροπή καθίσταται εμφανές ότι η διαδικασία που οδήγησε στη λήψη της απόφασης για την 
τοποθεσία (ήτοι της πρώτης απόφασης αδειοδότησης) δρομολογήθηκε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, συνεπώς, πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
ΕΠΕ στην Πολωνία, που είναι η 1η Μαΐου 2004. Κατά συνέπεια, υπό το πρίσμα της πάγιας 
νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν είναι 
εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση. Δεδομένων των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος να 
αναλυθούν οι ισχυρισμοί του αναφέροντος σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των 
συγκεκριμένων διατάξεων της οδηγίας.

Οδηγία για τους οικοτόπους

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, «κάθε σχέδιο, μη 
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, 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». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, εάν πρόκειται να αδειοδοτηθεί ένα σχέδιο ή έργο που επηρεάζει σημαντικά 
κάποιον τόπο του δικτύου Natura 2000, η σχετική άδεια χορηγείται μόνον ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων και για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν αναλύθηκαν επαρκώς οι εναλλακτικές λύσεις για το 
συγκεκριμένο σχέδιο και, ως εκ τούτου, διατυπώνει ισχυρισμούς περί παραβίασης των 
διαδικαστικών προϋποθέσεων που απορρέουν από το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Εν προκειμένω, η Επιτροπή επιθυμεί να παρατηρήσει επίσης 
ότι, 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 αδειοδότησης κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία 
κατέστη υποχρεωτική για τα κράτη μέλη – συνεπώς, για την περίπτωση της Πολωνίας, μετά 
την 1η Μαΐου 2004. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με την 
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου, υπό το πρίσμα της πάγιας 
νομολογίας του Δικαστηρίου, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των 
διαδικαστικών απαιτήσεων της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Το ζήτημα της έκδοσης αποφάσεων αδειοδότησης σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο

Όσον αφορά το ζήτημα των νομικών προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν συγκεκριμένες 
αποφάσεις, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η εν λόγω πτυχή δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα μη συμμόρφωσης με την 
οδηγία.

Το ζήτημα της πλημμελούς μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ

Ο αναφέρων διατυπώνει ισχυρισμούς περί μη μεταφοράς ή πλημμελούς μεταφοράς 
ορισμένων διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, καθώς 
και του άρθρου 6, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Aarhus.
Οδηγία ΕΠΕ
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ορισμένοι από τους ορισμούς που κατοχυρώνονται στην οδηγία 



PE460.721v02-00 4/9 CM\876854EL.doc

EL

ΕΠΕ δεν έχουν μεταφερθεί στο πολωνικό δίκαιο. Αυτό ισχύει για τις έννοιες της «χορήγησης 
αδείας», του «ενδιαφερόμενου κοινού» και του «κυρίου του έργου». Επιπροσθέτως, κατά την 
άποψη του αναφέροντος, δεν έχει μεταφερθεί στο πολωνικό δίκαιο το άρθρο 6, παράγραφος
6, της οδηγίας ΕΠΕ, το οποίο ορίζει ότι «για καθένα από τα διαφορετικά στάδια 
προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια, τα οποία παρέχουν επαρκή χρονικά διαστήματα για 
την ενημέρωση του κοινού καθώς και για την προετοιμασία και την αποτελεσματική 
συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι έχει διενεργήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
μέτρων που έλαβε η Πολωνία για τη μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ στο εσωτερικό της δίκαιο 
και, αφού διαπίστωσε ότι οι πολωνικές διατάξεις δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας, κίνησε το 2006 διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του πρώην άρθρου 
226 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πλέον άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
πρόκειται για γενική υπόθεση μη συμμόρφωσης, η οποία δεν αφορά συγκεκριμένο έργο. Στις
4 Ιουλίου 2006, απεστάλη σχετική προειδοποιητική επιστολή (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) 
στην Πολωνία. Εν συνεχεία, στις 29 Ιουνίου 2007, εκδόθηκε αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερη 
γραπτή προειδοποίηση). Ανταποκρινόμενες στις εν λόγω ενέργειες, οι πολωνικές αρχές 
ενέκριναν 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 των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 
15 Νοεμβρίου 2008. Κατά την κρίση της Επιτροπής, αυτός ο νέος νόμος συνάδει με το 
περιεχόμενο της οδηγίας ΕΠΕ όσον αφορά τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις και τη μεταφορά των ορισμών της οδηγίας.

Οδηγία 2003/4/EΚ
Πέραν τούτου, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου δεν έχει μεταφερθεί με ορθό τρόπο στο πολωνικό νομικό σύστημα. Οι εν λόγω 
ισχυρισμοί αφορούν ειδικότερα τη μεταφορά του άρθρου 1, του άρθρου 3, παράγραφος 5, 
στοιχείο α), του άρθρου 3, παράγραφος 5, του άρθρου 7, παράγραφος 1 και του άρθρου 8, 
παράγραφος 1.
Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα μεταφοράς των απαιτήσεων της προαναφερθείσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο οριζόντιας άσκησης, και, καθόσον διαπίστωσε ότι δεν ήταν 
πλήρως σύμμορφα, απηύθυνε επιστολή στις πολωνικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις. Η 
απάντηση των πολωνικών αρχών έχει ληφθεί και βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της 
αξιολόγησης. Ωστόσο, δέον είναι να τονιστεί ότι οιαδήποτε πιθανά κενά στη μεταφορά της 
οδηγίας  2003/4/ΕΚ δεν είναι συναφή προς το εν λόγω έργο. Η οδηγία 2003/4/ΕΚ δεν ορίζει 
ειδικά καθήκοντα για τη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες 
έργων. Αυτή η απαίτηση ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ, όπου 
προβλέπονται λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το καθήκον ενημέρωσης του κοινού για 
έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ως προς το θέμα της 
δυνατότητας εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ, βλ. άνωθι.

Σύμβαση του Aarhus
Τέλος, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν έχει μεταφερθεί το άρθρο 6, παράγραφος 2, της 
Σύμβασης του Aarhus, όπου αναφέρεται ότι «το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται, είτε με 



CM\876854EL.doc 5/9 PE460.721v02-00

EL

δημόσια ανακοίνωση, είτε μεμονωμένα, όπως ενδείκνυται, σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας 
λήψεως περιβαλλοντικών αποφάσεων και κατά κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσματικό 
τρόπο, μεταξύ άλλων, σχετικά με:
α) την προτεινόμενη δραστηριότητα και την εφαρμογή για την οποία θα ληφθεί απόφαση·

β) τον χαρακτήρα πιθανών αποφάσεων ή του σχεδίου απόφασης·
γ) τη δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της απόφασης·

δ) την προβλεπόμενη διαδικασία […]».
Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα I της Σύμβασης, διέπονται, μεταξύ άλλων, 
από τις διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και 
της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(οδηγία ΟΠΕΡ)1. Αυτές οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν τη δημόσια 
διαβούλευση που προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Aarhus. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει ότι η Πολωνία δεν έλαβε μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου 6, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Aarhus.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ όσον αφορά το υπό εξέταση έργο. Στο πλαίσιο γενικότερης ενημέρωσης, η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις πολωνικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο η Πολωνία μετέφερε στην εθνική νομοθεσία της την οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν είναι συναφές με το συγκεκριμένο 
έργο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν απαιτείται να δοθεί περαιτέρω συνέχεια στην παρούσα 
υπόθεση και περάτωσε την εξέτασή της τον Ιανουάριο του 2011.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων επανήλθε στο θέμα ισχυριζόμενος ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης να περατώσει την εξέταση της αναφοράς 
στηρίχθηκε σε ψευδείς πληροφορίες που της παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εξέταση της αναφοράς πραγματοποιήθηκε χωρίς γνωμοδότηση 
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Καταρχήν, ο αναφέρων επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα που διατύπωσε στην αρχική 
αναφορά. Ο σημαντικότερος ισχυρισμός του αναφέροντος αφορά το γεγονός ότι το εν λόγω 
έργο, ο αυτοκινητόδρομος Α-2 από το χωριό Świecko στην πόλη Nowy Tomyśl, είναι ένα 
έργο που πραγματοποιήθηκε μετά την προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση για την τοποθεσία τού υπό εξέταση έργου 
εκδόθηκε το 1996, οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν ξανά ύστερα από 11 έτη, κάτι που 
απαιτούσε την ενημέρωση της απόφασης για την τοποθεσία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
τη λήψη νέας απόφασης για την τοποθεσία. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι μετά το 2004 οι 
τοπικές αρχές εξέδωσαν τρεις νέες διοικητικές αποφάσεις για την περιοχή που επηρεάζουν τα 
οικόπεδα του αναφέροντος, την απόφαση για το περιβάλλον της 6ης Αυγούστου 2007, την 
απόφαση για την τοποθεσία της 11ης Μαρτίου 2008 και την άδεια κατασκευής τής 15ης 
Ιουνίου 2009.
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
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Σε συμφωνία με τον ισχυρισμό ότι το έργο πραγματοποιήθηκε μετά την προσχώρηση της 
χώρας στην ΕΕ, ο αναφέρων επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ότι δεν 
αναλύθηκαν εναλλακτικές λύσεις για το έργο, κάτι που κατά την άποψή του οδήγησε σε 
παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους1. Επιπλέον, 
υποθέτοντας ότι το έργο πραγματοποιήθηκε μετά την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ, ο 
αναφέρων επαναλαμβάνει τους προηγούμενους ισχυρισμούς του, ότι οι δημόσιες 
διαβουλεύσεις διενεργήθηκαν εσφαλμένα με αποτέλεσμα παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ2. Ο 
αναφέρων επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του σχετικά με την έκδοση αδειών σε 
διαφορετικά νομικά πρόσωπα (στην Autostrada Wielkopolska S.A. και όχι στη Γενική 
Διεύθυνση Εθνικών Οδών και Αυτοκινητοδρόμων). Στη συνέχεια, ο αναφέρων επισημαίνει 
για μια ακόμη φορά ότι ο κύριος του έργου δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την 
ακίνητη περιουσία στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο. Σχετικά με όλα τα 
ανωτέρω, ο αναφέρων εκφράζει την άποψη ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις στους ισχυρισμούς 
του. Τέλος, ο αναφέρων επισημαίνει ότι στις πληροφορίες που του δόθηκαν αναφέρεται 
εσφαλμένα ότι η πολωνική νομοθεσία περιλαμβάνει τον ορισμό των εννοιών της «χορήγησης 
άδειας» και του «κυρίου του έργου».

Σχετικά με το ζήτημα της χρονικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ (έργο 
που πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ)
Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν από τον 
αναφέροντα στην αρχική αναφορά. Η Επιτροπή εξήγησε τότε ότι:

«[…] Οι διαδικασίες αδειοδότησης στην Πολωνία είναι κατά κύριο λόγο διαδικασίες πολλών 
σταδίων. Δυνάμει της πολωνικής νομοθεσίας, για ένα έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου 
απαιτούνται οι εξής διαδοχικές αποφάσεις: απόφαση για την τοποθεσία, περιβαλλοντική 
έγκριση και άδεια κατασκευής. Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να θεωρούνται «άδειες» κατά 
την έννοια της οδηγίας ΕΠΕ. Βάσει της πάγιας νομολογίας που προαναφέρθηκε, ως ημερομηνία 
που καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης νοείται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για την πρώτη εκ των αποφάσεων αδειοδότησης.

Η Επιτροπή εξέτασε εκτενώς τις πληροφορίες τις οποίες παρέσχε ο αναφέρων, στο πλαίσιο τόσο 
της αναφοράς όσο και της καταγγελίας. Από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή 
καθίσταται εμφανές ότι η διαδικασία που οδήγησε στη λήψη της απόφασης για την τοποθεσία 
(ήτοι της πρώτης απόφασης αδειοδότησης) δρομολογήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
συνεπώς, πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας ΕΠΕ στην Πολωνία, που 
είναι η 1η Μαΐου 2004. Κατά συνέπεια, υπό το πρίσμα της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν είναι εφαρμοστέες στην προκειμένη 
περίπτωση.»

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 
(όπως τροποποιήθηκε) (στο εξής, οδηγία για τους οικοτόπους), ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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 (στο εξής, οδηγία ΕΠΕ)· ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
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«[…] 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 αδειοδότησης κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία κατέστη 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη – συνεπώς, για την περίπτωση της Πολωνίας, μετά την
1η Μαΐου 2004. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου, υπό το πρίσμα της πάγιας νομολογίας του 
Δικαστηρίου, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των διαδικαστικών απαιτήσεων 
της οδηγίας για τους οικοτόπους».

Οι αποφάσεις σχετικά με την τοποθεσία του υπό εξέταση έργου εκδόθηκαν το 19961. Αυτές 
οι αποφάσεις, παρότι τροποποιήθηκαν σε έναν ορισμένο βαθμό σε μεταγενέστερο στάδιο, 
εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές. Κατά συνέπεια, κατά την άποψη της Επιτροπής, το εν 
λόγω έργο θεωρείται έργο που πραγματοποιήθηκε πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας 
στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, υπό το πρίσμα της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου (υπόθεση C-
396/92, Bund Naturschutz· υπόθεση C-81/96 Haarlemmerliede· υπόθεση 209/04 Επιτροπή 
κατά Αυστρίας), οι απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ και οι διαδικαστικές απαιτήσεις των άρθρων 
6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν είναι εφαρμοστέες στο 
συγκεκριμένο έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος να εξεταστούν οι συγκεκριμένοι
ισχυρισμοί του αναφέροντος σχετικά με παραβιάσεις της οδηγίας ΕΠΕ ή του άρθρου 6, 
παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους από το εν λόγω έργο.

Σχετικά με τις δευτερεύουσες εργασίες

Εντούτοις, από τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων προκύπτει ότι το 2008 
ελήφθησαν πρόσθετες αποφάσεις για την τοποθεσία σχετικά με δευτερεύουσες εργασίες 
συναφείς προς το έργο. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής: παρακείμενες οδοί για 
πρόσβαση σε οικόπεδα, χώροι εξυπηρέτησης, έξοδοι κινδύνου, οδοί πρόσβασης σε 
οικολογικές λίμνες, πρόσβαση σε σημεία διέλευσης για ζώα, πρόσθετες θέσεις στάθμευσης 
για τους χώρους εξυπηρέτησης, επεκτάσεις των χώρων πληρωμής.

Από την ανάλυση της επισυναπτόμενης απόφασης της 8ης Μαρτίου 2008 για την τοποθεσία, 
είναι σαφές ότι οι όροι που εμπεριέχονται στην απόφαση για το περιβάλλον2 που εκδόθηκε 
για το υπό εξέταση έργο ελήφθησαν υπόψη στην προαναφερθείσα απόφαση για την 
τοποθεσία και ότι είναι δεσμευτικοί για την εκτέλεση δευτερευουσών εργασιών. Κατά τη 
διαδικασία έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης για το περιβάλλον, συντάχθηκε 
περιβαλλοντική έκθεση και πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις για ολόκληρο το εν 
λόγω έργο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων, ολόκληρο 
το έργο υποβλήθηκε σε δεύτερη διαδικασία ΕΠΕ κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας 

                                               
1 Απόφαση 1/96 για την επαρχία Gorzow Voivodeship που εξέδωσε ο διοικητής της επαρχίας Gorzow στις 10 
Ιουνίου 1996 (απόφαση υπ’°αριθ. GP-NB/7331/1/96)· απόφαση 1/96 για την επαρχία Zielona Góra που εξέδωσε 
ο διοικητής της επαρχίας Zielona Góra στις 25 Ιουνίου 1996 (απόφαση υπ’°αριθ. UAN-P-7331/1/96)· απόφαση 
1/96 για την επαρχία Poznań που εξέδωσε ο διοικητής της επαρχίας Poznań στις 5 Ιουλίου 1996 (απόφαση 
υπ’°αριθ. GP-II-7331/1/96/1325).
2 Απόφαση της 6ης Αυγούστου 2007.
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κατασκευής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παραβίαση της 
οδηγίας ΕΠΕ εν προκειμένω.

Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις στο στάδιο της έκδοσης απόφασης 
για το περιβάλλον δεν διεξήχθησαν σε συμμόρφωση προς την οδηγία ΕΠΕ, η Επιτροπή θα 
ήθελε να παρατηρήσει ότι έχει ήδη κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει για την οριζόντια μη 
συμμόρφωση των πολωνικών διατάξεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης, οι πολωνικές αρχές ενέκριναν 
στις 3 Οκτωβρίου 2008 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 πολωνικός νόμος καλύπτει δεόντως τις ανεπάρκειες που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Σχετικά με τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που 
διενεργήθηκε κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας κατασκευής παρεμποδίστηκε λόγω της 
δημοσίευσης ανακοίνωσης στην «Gazeta Lubuska» και όχι στην «Gazeta Wyborcza», λόγω 
του ότι δεν αναρτήθηκαν αφίσες κοντά στον χώρο της σχεδιαζόμενης επένδυσης και στις 
γειτονικές πόλεις, καθώς και λόγω του ακατάλληλου υπολογισμού της προθεσμίας που 
ορίστηκε για την υποβολή παρατηρήσεων, η Επιτροπή θα ήθελε να διατυπώσει τις εξής 
παρατηρήσεις. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 5, της οδηγίας, τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέγουν τα πρόσφορα μέσα επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού. 
Από την ανάλυση της αιτιολόγησης της άδειας κατασκευής, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων αναρτήθηκαν στο 
διαδίκτυο, σε πίνακες ανακοινώσεων στους δήμους των διαφόρων ενδιαφερόμενων πόλεων, 
και δημοσιεύτηκαν στην τοπική εφημερίδα. Η Επιτροπή δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι η 
δημοσίευση των πληροφοριών σε μια δεδομένη εφημερίδα και όχι σε μια άλλη παρεμποδίζει 
τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου κοινού να συμμετάσχει αποτελεσματικά στη διαδικασία 
διαβούλευσης. Από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, μπορεί να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι, εκτός από την τυπική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ο επενδυτής 
διοργάνωσε πρόσθετη εθελοντική δημόσια διαβούλευση (π.χ. τη δημόσια ακρόαση για την 
εξέταση περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα σημεία διέλευσης για ζώα). 
Κατά συνέπεια, τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών 
ΜΚΟ, αξιοποίησαν τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με το έργο. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παραβίαση του άρθρου 6, 
παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ εν προκειμένω.

Σχετικά με τις ανησυχίες που αφορούν τον ακατάλληλο υπολογισμό της προθεσμίας που 
ορίστηκε για την υποβολή παρατηρήσεων, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι το άρθρο 
49 του πολωνικού κώδικα διοικητικής διαδικασίας δεν φαίνεται να είναι εφαρμοστέο για το 
άρθρο 30 του νόμου της 3ης Οκτωβρίου 2008 και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ όσον αφορά τον 
καθορισμό των προθεσμιών.

Σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης αποφάσεων αδειοδότησης σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο

Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει στην προηγούμενη ανακοίνωσή της:
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«Όσον αφορά το ζήτημα των νομικών προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν συγκεκριμένες 
αποφάσεις, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η εν λόγω πτυχή δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα μη συμμόρφωσης με την 
οδηγία.»
Πέραν τούτου, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, από την ανάλυση των διαθέσιμων 
πληροφοριών, φαίνεται ότι ο δημόσιος επενδυτής αποφάσισε να μεταβιβάσει την ευθύνη για 
την εκτέλεση των έργων σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο και, συνεπώς, η άδεια κατασκευής 
εκδίδεται στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ωστόσο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αυτό δεν έχει 
καμία επίπτωση στον καθορισμό της έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης.

Σχετικά με το ζήτημα της ακίνητης περιουσίας
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο κύριος του έργου βασίζεται σε εσφαλμένη δήλωση σχετικά με 
το δικαίωμα διάθεσης της συγκεκριμένης έκτασης για σκοπούς δόμησης. Η Επιτροπή 
επιθυμεί να επισημάνει ότι το ζήτημα της ακίνητης περιουσίας και της απαλλοτρίωσης δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής, καθώς εμπίπτει στο αποκλειστικό πεδίο 
αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς των εννοιών «χορήγηση άδειας» και «κύριος του έργου»

Σχετικά με την παρατήρηση του αναφέροντος ότι η Επιτροπή ανέφερε εσφαλμένα ότι η 
πολωνική νομοθεσία περιλαμβάνει τον ορισμό των εννοιών «χορήγηση άδειας» και «κύριος 
του έργου», η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, όπου 
ανέφερε ότι:
«Κατά την κρίση της Επιτροπής, αυτός ο νέος νόμος συνάδει με το περιεχόμενο της οδηγίας 
ΕΠΕ όσον αφορά τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη μεταφορά των 
ορισμών της οδηγίας».
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αποτελεί πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου ότι η μεταφορά μιας οδηγίας στο εθνικό νομικό σύστημα δεν προϋποθέτει 
κατ’°ανάγκη την κατά γράμμα αντιγραφή της οδηγίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα γενικό 
νομικό πλαίσιο μπορεί να είναι αρκετό, εφόσον το πλαίσιο αυτό εξασφαλίζει την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας (C-6/04, 428/04). Κατά την άποψη της Επιτροπής, το γενικό νομικό 
πλαίσιο που εφαρμόζεται στη διαδικασία ΕΠΕ βάσει της πολωνικής νομοθεσίας εξασφαλίζει 
την άσκηση των καθηκόντων του κυρίου ενός έργου που απορρέουν από την οδηγία και 
συνδέεται επαρκώς με την έννοια της χορήγησης άδειας.

Συμπέρασμα

Το έργο, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευουσών εργασιών, δεν εγείρει ζητήματα 
παραβίασης του δικαίου της ΕΕ. Συνεπώς, καθώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το εν λόγω έργο, η Επιτροπή δεν θεωρεί 
ότι απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης στη συγκεκριμένη υπόθεση.


