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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0554/2006, του Mieczyslaw Chorazy, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic», σχετικά με το 
σχέδιο κατασκευής αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας που θα διασχίζει 
το κέντρο της Gliwice στη νότια Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη χάραξη του προγραμματιζόμενου αυτοκινητοδρόμου 
ταχείας κυκλοφορίας που θα διασχίζει την Gliwice για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας 
του νέου αυτοκινητόδρομου «Drogowa Trasa Średnicowa» μεταξύ Katowice και Gliwice.
Επισημαίνει ότι η περιοχή της Gliwice από την οποία πρόκειται να διέλθει ο δρόμος ταχείας 
κυκλοφορίας είναι πυκνοκατοικημένη και περιέχει πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία που θα 
υποστούν σημαντική ζημία από την αυξημένη ρύπανση. Υποστηρίζει επίσης ότι το έργο θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στερώντας το νερό από το 
κεντρικό πάρκο της πόλης και άλλους χώρους πρασίνου στη Gliwice. Ο αναφέρων είναι της 
γνώμης ότι οι εθνικές αρχές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε η 
ανωτέρω ένωση. Παραπέμπει στη Σύμβαση του Aarhus, κύριος στόχος της οποίας είναι η 
ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμίσει τη 
νομοθεσία της με τη Σύμβαση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.
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Η αναφορά σχετίζεται με την προγραμματιζόμενη κατασκευή αυτοκινητόδρομου ταχείας 
κυκλοφορίας, του αποκαλούμενου «Drogowa Trasa Srednicowa (DTS)», που θα ενώνει τις 
πόλεις της περιφέρειας της Άνω Σιλεσίας στην Πολωνία. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες 
για την κατασκευή του δυτικού τμήματος μεταξύ Ruda Slaska και Gliwice έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός ότι ο αυτοκινητόδρομος πρόκειται 
να διέλθει από το ιστορικό και πυκνοκατοικημένο κέντρο της πόλης Gliwice. Ισχυρίζεται ότι 
το σχέδιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων του κέντρου της Gliwice και 
ότι τίθεται θέμα πιθανής μη συμμόρφωσης του σχεδίου με τη νομοθεσία της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, ο αναφέρων κάνει λόγο για τη διαίρεση του σχεδίου σε τμήματα, την απουσία 
ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων, τη μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, την 
υπέρβαση των τιμών που αφορούν τα πρότυπα ποιότητας του αέρα και τα επίπεδα 
ηχορρύπανσης που θα προκύψουν από την εκτέλεση του σχεδίου. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 

Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων1 (οδηγία ΕΠΕ)

Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά την κατασκευή ενός νέου 
αυτοκινητόδρομου, μήκους 8,2 χιλιομέτρων, αποτελούμενου από τέσσερις έως έξι λωρίδες 
κυκλοφορίας, αναλόγως του τμήματος, και εμπίπτει στο σημείο 10 ε) «Κατασκευή οδών 
λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και αλιευτικών λιμένων (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)» του Παραρτήματος II της οδηγίας ΕΠΕ. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι το εν λόγω σχέδιο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου DTS – Zachod, που 
αφορά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, μήκους 18,9 
χιλιομέτρων. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό σχέδιο DTS – Zachod θα ενέπιπτε στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας ΕΠΕ «έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις και άνω λωρίδες 
κυκλοφορίας ή ευθυγράμμιση ή/και διαπλάτυνση υφισταμένων οδών δύο το πολύ λωρίδων 
κυκλοφορίας, ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις και άνω λωρίδες, όταν το νέο ή 
ευθυγραμμισμένο ή/και διευρυμένο αυτό τμήμα της οδού πρόκειται να έχει συνεχές μήκος 
από 10 χλμ και άνω» και θα ήταν υποχρεωτική η διενέργεια ΕΠΕ. Έτσι, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι η διαίρεση του σχεδίου σε δύο τμήματα οδήγησε στην αλλαγή κατηγορίας του 
σχεδίου, από σχέδιο του Παραρτήματος Ι σε σχέδιο του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ. 

Η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα 
τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της 
φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, να υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Αυτός ο στόχος της οδηγίας ΕΠΕ δεν πρέπει να παρακάμπτεται. Αυτό σημαίνει 
ότι σχέδια τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα 
οποία θα έπρεπε βάσει της οδηγίας να διενεργηθεί ΕΠΕ, δεν πρέπει να διαιρούνται σε υπο-
σχέδια προκειμένου καθένα από αυτά ξεχωριστά να μην έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και επομένως να παρακάμπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
οδηγία. Επιπλέον, όταν διενεργείται ΕΠΕ, πρέπει να καλύπτονται τόσο οι άμεσες όσο και οι 
έμμεσες επιπτώσεις των σχεδίων και στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που υποβάλλει ο 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) (ΕΕ L 175 της 5.7. 
1985, σ. 40) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5) και 
2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
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κύριος του σχεδίου στις αρμόδιες αρχές πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή των πιθανώς 
σημαντικών επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
χρειάζεται, των σωρευτικών επιπτώσεων που θα έχει από κοινού με άλλα σχέδια. Παρότι το 
σχέδιο διαιρέθηκε σε τμήματα, υποβλήθηκε σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Επομένως, δεν εντοπίζεται παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, όσον 
αφορά τις σωρευτικές επιπτώσεις του σχεδίου, από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων 
δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν οι περιβαλλοντικές πληροφορίες λαμβάνουν υπόψη την 
εν λόγω πτυχή. 

Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για μη ανάλυση εναλλακτικών λύσεων στην εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για το σχέδιο. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, 
οι περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο κύριος του έργου πρέπει να 
περιλαμβάνουν σκιαγράφηση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από 
τον κύριο του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής. Η παράλειψη τέτοιων 
πληροφοριών συνιστά παραβίαση της οδηγίας. 

Ποιότητα του αέρα

Οι γενικές διατάξεις για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα περιέχονται 
στην οδηγία πλαίσιο για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος 96/62/ΕΚ1. Η θυγατρική 
της οδηγία 1999/30/ΕΚ περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις που σχετίζονται με το διοξείδιο του 
αζώτου, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων οριακών τιμών για το διοξείδιο του αζώτου, οι 
οποίες θα τεθούν σε ισχύ το 2010, και οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 που ισχύουν ήδη 
από το 2005.

Η πόλη της Gliwice δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος πρόβλημα με υψηλές συγκεντρώσεις 
διοξειδίου του αζώτου στον αέρα του περιβάλλοντος. Οι μετρήσεις δείχνουν τιμές κατώτερες 
των οριακών. Παρατηρούνται, ωστόσο, υπερβάσεις της οριακής τιμής για τα σωματίδια ΑΣ10. 
Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της 
εφαρμογής σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του νέου έργου στην ποιότητα 
του αέρα στην Gliwice. Αν και οι μεταφορές αποτελούν συνήθως ένα από τους κυριότερους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου στον 
αέρα του περιβάλλοντος, ορισμένα μέτρα υποδομών μεταφορών μπορεί να έχουν ουδέτερο ή 
ακόμη και θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα μέσω συνεπειών τους, όπως η μείωση 
της συμφόρησης. Για το λόγο αυτόν, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται χωριστά. Η 
Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι επιπτώσεις των συγκεντρώσεων ρύπων στον αέρα του 
περιβάλλοντος πρέπει να αξιολογηθούν με τη διενέργεια ΕΠΕ, δεδομένου ότι οι υπερβάσεις 
των οριακών τιμών που αφορούν τα αιωρούμενα σωματίδια ήδη αποτελούν ένδειξη σοβαρού 
προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου δεν 
είναι παρά 10% περίπου χαμηλότερες από τις οριακές τιμές στα σημεία παρακολούθησης. 
Επιπλέον, απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων και από την άποψη του χώρου, δεδομένου ότι 
από τη στιγμή που θα τεθούν σε λειτουργία οι νέες υποδομές, η θέση του σταθμού 
παρακολούθησης μπορεί να μην πληροί πλέον τις απαιτήσεις της οδηγίας.

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.96, σ. 55.
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Θόρυβος 

Σε ό,τι αφορά το θόρυβο από την κυκλοφορία, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι, όπως 
προβλέπει η οδηγία 2002/49/ΕΚ1, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν στρατηγικούς χάρτες 
θορύβου και να εγκρίνουν σχέδια δράσης προκειμένου να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν 
τον περιβαλλοντικό θόρυβο που οφείλεται σε μεγάλους οδικούς άξονες με κυκλοφορία άνω 
των τριών εκατομμυρίων οχημάτων το χρόνο. Η οδηγία αυτή θέτει προθεσμίες για την 
εφαρμογή των σημείων αυτών. Δεν θεσπίζει όρια για το θόρυβο ή άλλα κριτήρια που θα 
ανάγκαζαν τα κράτη μέλη να εξετάσουν ή να επιβάλουν μέτρα περιορισμού του θορύβου. 
Επιπλέον, ο χαρακτήρας των μέτρων περιορισμού που θα προβλέπονται στα σχέδια αφήνεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. 

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα2

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στα υπόγεια ύδατα, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ορίζει 
απαιτήσεις για λεπτομερή σχεδιασμό από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των υδάτινων 
πόρων προκειμένου να αποφευχθούν μη βιώσιμες λύσεις και ανεπανόρθωτες βλάβες στο 
περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Σύμφωνα 
με την οδηγία, τα πρώτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών πρέπει να 
δημοσιευθούν το Δεκέμβριο του 2009. Από το 2009 και έπειτα, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα το 
οποίο μπορεί να έχει αντίκτυπο σε υδάτινους πόρους θα πρέπει να συντονίζεται με τις 
διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών προκειμένου να επιτευχθούν 
οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 

Ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, 
το άρθρο 5 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να 
πραγματοποιήσουν, έως το Δεκέμβριο του 2004, επισκόπηση των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 
Στόχος της επισκόπησης είναι να προσδιοριστεί για ποια υδατικά συστήματα υπάρχει 
κίνδυνος να μην επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας. Αυτός ο πρώτος προσδιορισμός έπρεπε 
να συμπληρωθεί με πληροφορίες που θα συγκεντρώνονταν από τα δίκτυα παρακολούθησης 
που έπρεπε να συγκροτηθούν έως το Δεκέμβριο του 2006. Τέλος, τα υδατικά συστήματα για 
τα οποία εντοπίζεται κίνδυνος πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα μέτρων της οδηγίας 
για την εξασφάλιση καλής κατάστασης έως το 2015, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής 
και της χημικής κατάστασης. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, άρθρο 4, 
παράγραφος 1, στοιχείο β, σημείο ii, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ισορροπία 
μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, το αργότερο έως το 
2015. Το άρθρο 4 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα προβλέπει εξαιρέσεις από το γενικό 
στόχο στις περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Στην περίπτωση υδατικών 
συστημάτων για τα οποία τυχόν ισχύουν τέτοιες εξαιρέσεις, πρέπει να περιλαμβάνεται 
επαρκής αιτιολόγηση στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Βάσει των προαναφερθέντων, το σχέδιο DTS και ο σχετικός κίνδυνος μείωσης της στάθμης 
των υπόγειων υδάτων πρέπει προφανώς να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των μέτρων 
                                               
1 Οδηγία 2002/49/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
του περιβαλλοντικού θορύβου, ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-24.
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
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προστασίας που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού. Στο στάδιο αυτό δεν υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις παραβίασης της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Συμπεράσματα 

Όσον αφορά την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχουν 
υπόνοιες για πιθανή παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ. Για το λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα ζητήσει 
από τις πολωνικές αρχές να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα καταστήσουν 
δυνατή τη διερεύνηση της υπόθεσης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Σε συνέχεια της αναφοράς, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή παραβίαση της οδηγίας για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)1 η Επιτροπή καταχώρισε καταγγελία 
με αριθμό αναφοράς 2007/2220. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή απηύθυνε 
επιστολή στις πολωνικές αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για τον αυτοκινητόδρομο ταχείας 
κυκλοφορίας Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice. Οι πολωνικές αρχές απάντησαν στην επιστολή 
της Επιτροπής στις 3 και 10 Σεπτεμβρίου 2007. Στις απαντήσεις τους, οι πολωνικές αρχές 
ανέφεραν ότι η συλλογή των πληροφοριών σχετικά με την ΕΠΕ βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι 
οι πληροφορίες θα παραδίδονταν σύντομα στην Επιτροπή. Η επιστολή έφτασε στην Επιτροπή 
στις 10 Δεκεμβρίου 2007 με ογκώδες υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με την ΕΠΕ για τμήματα 
στη Ruda Slaska και στη Zabrze και επί του παρόντος αξιολογείται λεπτομερώς. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι πολωνικές αρχές το Σεπτέμβριο του 2007, ο 
αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice έχει διαιρεθεί σε 
οκτώ τμήματα, από τα οποία δύο βρίσκονται στην Gliwice (G1 και G2), τέσσερα στη Zabrze 
(Z1, Z2, Z3 και Z4) και δύο στη Ruda Slaska (R1 και R2). Κάθε τμήμα του δρόμου έχει 
υποβληθεί/θα υποβληθεί σε ΕΠΕ. 

Τα τμήματα στη Ruda Slaska (R1 και R2) είναι υπό κατασκευή. Για δύο τμήματα του δρόμου 
της Zabrze (Z1 και Z2) έχει ήδη χορηγηθεί άδεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
διαδικασία χορήγησης άδειας για την οδό Ruda Slaska (R1, R2) και για ένα από τα τμήματα 
στη Zabrze (Z1) άρχισε πριν από την 1η Μαΐου 2004, δηλαδή προτού τεθεί σε ισχύ η οδηγία 
ΕΠΕ. Επομένως, η οδηγία ΕΠΕ δεν ισχύει για τα τρία αυτά τμήματα και δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί παραβίαση ως προς αυτό. Όσον αφορά το τμήμα Z2 στη Zabrze, η διαδικασία 
ΕΠΕ ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου 2005. Τα έγγραφα που αφορούν το τμήμα Z2 παραδόθηκαν 
στην Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2007 και έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση. 

Για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα στη Zabrze (Z3 και Z4) και στην Gliwice (G1 και G2), ο 
κύριος του έργου υπέβαλε αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής το Νοέμβριο και το 
Δεκέμβριο του 2006. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι πολωνικές αρχές στις 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) (ΕΕ L 175 της 5.7. 
1985, σ. 40) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5) και 
2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17)..
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10 Δεκεμβρίου 2007, οι άδειες για τα τέσσερα αυτά τμήματα στην Gliwice και στη Zabrze 
δεν έχουν χορηγηθεί και επομένως η διαδικασία δεν έχει οριστικοποιηθεί. 

Όσον αφορά τη «διαίρεση του σχεδίου», θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μία ενιαία 
ΕΠΕ για τα τέσσερα τμήματα στη Zabrze και στην Gliwice (Z3, Z4 και G1, G2), διότι 
αποτελούν συνεχόμενη διαδρομή και οι διαδικασίες χορήγησης άδειας για αυτά ξεκίνησαν 
παράλληλα. Ωστόσο, η διαίρεση του σχεδίου σε διαφορετικά τμήματα θα ήταν αποδεκτή εάν 
γινόταν για τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης και ορθή 
εκτίμηση όλων των σχετικών επιπτώσεων του συνόλου του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων 
των σωρευτικών επιπτώσεων. 

Καθώς η διαδικασία χορήγησης άδειας δεν έχει ολοκληρωθεί, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να 
υποθέσει, σε αυτό το στάδιο, ότι δεν τηρείται η οδηγία ΕΠΕ. Αποτελεί ευθύνη των 
πολωνικών αρχών να διασφαλισθεί ότι το σχέδιο υποβάλλεται σε ΕΠΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τις οδηγίας ΕΠΕ. 

Συμπεράσματα

Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής για το σχέδιο. Επομένως, είναι 
πρόωρο να υποτεθεί οποιαδήποτε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Εάν, αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο αναφέρων πιστεύει ότι δεν έχουν τηρηθεί ουσιαστικές διατάξεις 
τις οδηγίας ΕΠΕ, θα πρέπει να παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010

Στα πρόσθετα έγγραφα που παρασχέθηκαν, ο αναφέρων επεσήμανε ότι ο κύριος του έργου 
είχε υποβάλει αίτηση για την έκδοση απόφασης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας είχε κινήσει 
διαδικασία δημοσίων διαβουλεύσεων. Σε σχέση με τη διαδικασία αυτή, ο αναφέρων 
διατύπωσε αρκετούς ισχυρισμούς. Συγκεκριμένα, ο αναφέρων ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία 
δεν διενεργήθηκε στην Gliwice αλλά στην Katowice, και μάλιστα σε ώρες εργασίας, γεγονός 
το οποίο δυσκόλεψε τον αναφέροντα να λάβει γνώση των σχετικών με το έργο εγγράφων. 
Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα άτομα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Προστασίας δεν διέθεταν επαρκή ενημέρωση για το έργο. Επιπλέον, ο αναφέρων προσκόμισε 
αντίγραφο με τις παρατηρήσεις τις οποίες υπέβαλε η ένωση «Gliwiczanie dla Gliwic» καθώς 
και άλλα άτομα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας. 

Μετά την υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων από τον αναφέροντα, η Επιτροπή 
επικοινώνησε με την πολωνική Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας, ζητώντας 
να της παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ που αφορά το εν λόγω 
έργο. Από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις πολωνικές αρχές, φαίνεται ότι η 
διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν 
τον αυτοκινητόδρομο («Drogowa Trasa Srednicowa»), τμήμα «Zachod» από τη 
διασταύρωση με τον DK 88 στην Gliwice έως το χιλιόμετρο 11+100 στη Zabrze, τμήματα
G1, G2, Z3 και Z4, κινήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2010. 

Το κοινό ενημερώθηκε για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σε ανακοίνωση της
11ης Μαρτίου 2010, η οποία, μεταξύ άλλων, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 
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πόλης Gliwice και δημοσιεύθηκε στην εθνική εφημερίδα «Gazeta Wyborcza». Στην 
ανακοίνωση, το κοινό έλαβε ενημέρωση, όπως προβλέπεται δυνάμει της πολωνικής 
νομοθεσίας, σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία έκδοσης της απόφασης, τη διαθεσιμότητα 
των πληροφοριών που συνελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας ΕΠΕ1, 85/337/ΕΟΚ, 
καθώς και τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων και 
γνωμοδοτήσεων. Επιπλέον, στις 10 Μαΐου διοργανώθηκε δημόσια ακρόαση, στην οποία 
συμμετείχε και υπέβαλε παρατηρήσεις η ένωση «Gliwiczanie dla Gliwic». Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις πολωνικές αρχές, η ένωση «Gliwiczanie dla Gliwic» 
συμμετέχει στις διαδικασίες έκδοσης της απόφασης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους 
και έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αυτής. Βάσει των ανωτέρω, φαίνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της οδηγίας 
ΕΠΕ και η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει τυχόν στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν μη 
συμμόρφωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις πολωνικές αρχές, η διαδικασία 
συλλογής στοιχείων στο πλαίσιο των διαδικασιών για την έκδοση της εν λόγω απόφασης 
ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2010 και, κατόπιν ανάλυσης των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν, η Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας θα εκδώσει 
απόφαση. 

Όσον αφορά την έκδοση της απόφασης και τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η ένωση στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει 
τον αναφέροντα ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη άδειας, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά και θέτει στη διάθεσή του:

- το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που ενδεχομένως συνοδεύουν την απόφαση,

- έχοντας εξετάσει τους προβληματισμούς και τη γνώμη που έχει εκφράσει το ενδιαφερόμενο 
κοινό, τους κύριους λόγους και τις θεωρήσεις στις οποίες θεμελιώθηκε η απόφαση, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού,

- μιας περιγραφή, οσάκις απαιτείται, των κυριότερων μέτρων για να αποφευχθούν, να 
μειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις.

Επιπροσθέτως, η ένωση, ως συμμετέχουσα στις διαδικασίες δυνάμει της πολωνικής 
νομοθεσίας, έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου 
ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή 
διαδικαστική νομιμότητα της απόφασης (άρθρο 10α της οδηγίας ΕΠΕ). 

Συμπεράσματα

Κατόπιν ανάλυσης των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και από τις 
πολωνικές αρχές, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ κατά τα 
στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ που έχουν έως τώρα ολοκληρωθεί. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
δεν έχει λόγο να υποθέσει ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν θα τηρηθεί κατά το στάδιο που απομένει για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ΕΠΕ, το οποίο αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
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απόφασης και την πρόσβαση στο δικαστικό έλεγχο.

Εάν, εντούτοις, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο αναφέρων είναι της άποψης ότι δεν έχουν 
τηρηθεί ουσιαστικές διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ, θα πρέπει να παράσχει τις κατάλληλες 
πληροφορίες.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων εξέφρασε τη διαφωνία του με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωση. Επανέλαβε ισχυρισμούς που είχε 
διατυπώσει στο παρελθόν σχετικά με την ανεπαρκή εκτίμηση της ανθρώπινης υγείας, των 
ατμοσφαιρικών εκπομπών και των υπόγειων υδάτων στην περιοχή του πάρκου Chopin. Ένας 
νέος ισχυρισμός που διατύπωσε ο αναφέρων αφορά την έλλειψη αξιολόγησης των 
σωματιδίων ΑΣ2,5 σε μια διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για το 
εν λόγω έργο και, ως εκ τούτου, μη συμμόρφωση του έργου με την οδηγία ΕΠΕ και την 
οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα1. 

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το έργο και, από την υποβολή της αναφοράς το 2006, έχει 
ζητήσει επανειλημμένως πληροφορίες για το έργο από τις πολωνικές αρχές. Έπειτα από τον 
τελευταίο ισχυρισμό, η Επιτροπή ζήτησε από τις πολωνικές αρχές διευκρινίσεις σχετικά με 
την εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στον ατμοσφαιρικό αέρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την 
απάντησή τους στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Το έργο έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας ΕΠΕ που κινήθηκε κατόπιν υποβολής 
αίτησης για την απόφαση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους στις
26 Φεβρουαρίου 2010. Στις 11 Μαρτίου 2010 η Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Προστασίας εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση ενημερώνοντας το κοινό για την έναρξη της 
διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα συναφών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής έκθεσης), καθώς και για τις ρυθμίσεις σχετικά με την υποβολή 
παρατηρήσεων και απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας. Επιπλέον, στις 10 Μαΐου 2010 
πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Σύμφωνα με την 
απόφαση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους (που οριστικοποίησε τη διαδικασία ΕΠΕ) 
της 31ης Αυγούστου 2010, ο αναφέρων, ο οποίος συμμετείχε στις διαδικασίες, έλαβε μέρος 
στη δημόσια ακρόαση και υπέβαλε παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. 

Όσον αφορά τις πτυχές για τις οποίες γίνεται λόγος στην αναφορά και οι οποίες, σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, δεν εκτιμήθηκαν ορθώς, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η αρμόδια 
αρχή πραγματεύτηκε τις εν λόγω πτυχές (ανθρώπινη υγεία, αντίκτυπος στα υπόγεια ύδατα 
στην περιοχή του πάρκου Chopin και ατμοσφαιρικές εκπομπές) στην απόφαση σχετικά με 
τους περιβαλλοντικούς όρους της 31ης Αυγούστου 2010 και έδωσε ολοκληρωμένη απάντηση 
στις παρατηρήσεις του αναφέροντος. Η Επιτροπή δεν έχει βάσιμο λόγο να δείξει δυσπιστία 
προς τα αποτελέσματα της εκτίμησης που διενεργήθηκε από τις πολωνικές αρχές. 

                                               
1 EE L 152 της 11.6.2008, σ. 1-44.
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν εντόπισε καμία παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ. 

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ, η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών έως τις 11 Ιουνίου 2010, απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους για ορισμένους ρύπους. Όσον 
αφορά τη συγκέντρωση σωματιδίων ΑΣ2,5, η τιμή-στόχος πρέπει να επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2010, ενώ η οριακή τιμή έως την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 2008/50/ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να 
επισημάνει ότι η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα έργα, αλλά εξετάζει την 
κατάσταση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή συνολικά. Όταν, σε μια συγκεκριμένη 
ζώνη, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν οποιαδήποτε οριακή τιμή 
ή τιμή στόχο, καθώς και κάθε αντίστοιχο περιθώριο ανοχής, η οδηγία 2008/50/ΕΚ απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να εκπονούνται σχέδια για την ποιότητα του αέρα για 
την εν λόγω ζώνη με σκοπό να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές ή οι τιμές στόχοι που 
αναφέρονται στην οδηγία. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, έχει εγκριθεί σχετικό σχέδιο για 
την ποιότητα του αέρα για τις περιοχές του βοϊβοδάτου της Σιλεσίας. Το εν λόγω έργο
(κατασκευή αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας Katowice-Gliwice) έχει αναφερθεί ως 
ένα από τα μέτρα που αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στα κέντρα των 
ενδιαφερόμενων πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Gliwice. Οι πολωνικές αρχές δήλωσαν 
στην επιστολή τους προς την Επιτροπή ότι, ως αποτέλεσμα του εν λόγω έργου, μέρος της 
κυκλοφορίας θα μεταφερθεί από τους δρόμους της πόλης στον αυτοκινητόδρομο ταχείας 
κυκλοφορίας και, ως εκ τούτου, θα μειωθεί η έκθεση των κατοίκων της πόλης Gliwice στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της κίνησης. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αξιολόγησε εκ νέου τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην αναφορά και 
επιβεβαιώνει ότι δεν εντόπισε καμία παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ. Όσον αφορά την οδηγία
2008/50/ΕΚ, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται απευθείας σε 
συγκεκριμένες επενδύσεις των κρατών μελών σε έργα υποδομής. 


