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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0270/2011 , του Roman Wilczyński, 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 την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, όσον αφορά σχέδιο αυτοκινητοδρόμου στη νότια Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στο σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A-4, ο οποίος θα ξεκινά από τα 
πολωνογερμανικά και θα φτάνει έως τα πολωνοουκρανικά σύνορα. Το τμήμα Zgorzelec-
Krzyzowa θα έχει αντίκτυπο στις τοποθεσίες Natura 2000 Dolina Dolnei Kwisy (PLH 
020050) και Uroczyska Borów Dolnośląski (OLH 020072). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, 
επιτρέποντας την κατασκευή της εν λόγω οδού, οι αρμόδιες αρχές στην Κάτω Σιλεσία 
παραβίασαν την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ορισμός της χορήγησης άδειας κατά την 
οδηγία δεν έχει μεταφερθεί στην πολωνική νομοθεσία. Συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι τηρείται γενικά η νομοθεσία της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό, 
αλλά και ειδικά όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής στο τμήμα Zgorzelec-Krzyzowa.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011
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Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει την Επιτροπή Αναφορών στις ανακοινώσεις που έχουν 
ήδη εκδοθεί για τις αναφορές 897/2007 και 913/2010 οι οποίες αφορούσαν το ίδιο ακριβώς 
έργο αυτοκινητοδρόμου.  Τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων έχουν όλα εξετασθεί σε αυτά 
τα έγγραφα.


