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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0359/2011, της Krystyna Szewczyk, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 870 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή μονάδας παραγωγής
βιοαερίου στην Konopnica της κεντρικής Πολωνίας και τη σχετιζόμενη με αυτήν
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην 
Konopnica της κεντρικής Πολωνίας, σε άμεση γειτνίαση με τόπο που υπάγεται στο δίκτυο 
Natura 2000 και τον ποταμό Rawka, που αποτελεί τμήμα φυσικού καταφυγίου. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν προέβησαν σε διαβουλεύσεις με τον 
θιγόμενο πληθυσμό, καθώς και ότι δεν διεξήχθη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου. Παραπέμποντας στην οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, στην 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 τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και στην 
οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει τη συμβατότητα του προαναφερθέντος έργου με 
την εν λόγω νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.



PE473.772v02-00 2/4 CM\896398EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Το έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ), όπως 
τροποποιήθηκε.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας ΕΠΕ «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 χρειάζονται άδεια και 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Το σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος». (Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3 (α), 
της οδηγίας ΕΠΕ).   Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, για τα έργα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει κατά περίπτωση εξέτασης ή κατωτάτων 
ορίων ή/και άλλων κριτηρίων, κατά πόσον το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. 

Όταν, έπειτα από μια τέτοια ανάλυση (screening) διαπιστώνεται ότι το έργο ενδέχεται να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τότε πρέπει να υποβάλλεται στη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 της 
οδηγίας, προτού χορηγηθεί άδεια. Η διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
σύνταξη περιβαλλοντικής έκθεσης (περιγραφή του έργου) η οποία αξιολογεί τις άμεσες και 
τις έμμεσες επιπτώσεις του έργου, καθώς και τις δευτερεύουσες, τις σωρευτικές, τις 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, τις μόνιμες και προσωρινές, τις 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Η διαδικασία περιλαμβάνει, 
επίσης, δημόσιες διαβουλεύσεις. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την αναφέρουσα, συνάγεται ότι το έργο 
υποβλήθηκε σε διαδικασία διαλογής (screening) κατά την οποία η αρμόδια αρχή αποφάσισε 
ότι δεν απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 της 
οδηγίας. Βάσει των περιορισμένων διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 
να καθορίσει εάν σημειώθηκε κάποιο πρόδηλο σφάλμα κατά τη διαδικασία διαλογής. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την αναφέρουσα, το έργο προβλέπεται να 
κατασκευαστεί δίπλα στον τόπο «Κοιλάδα ποταμού Rawka» (PLH 100015) του δικτύου 
Natura 2000. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους «τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και τυχόν ενοχλήσεις 
που επηρεάζουν τα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας «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. Υπό το 
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πρίσμα των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές συμφωνούν σχετικά με το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού 
εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη».

Πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου σε οποιοδήποτε τόπο του δικτύου
Natura 2000 εφόσον ενδέχεται το έργο να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τόπο.  
Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, καθίσταται αδύνατον να 
καθοριστεί κατά πόσον απαιτείτο τέτοιου είδους εκτίμηση. Ούτε μπορεί η Επιτροπή, βάσει 
των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, να καθορίσει κατά πόσον είναι πιθανό να έχει το έργο 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τόπο.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ (οδηγία ΣΠΕ) απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για ορισμένα δημόσια σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι το υπό εξέταση ζήτημα αφορά 
μάλλον έργο και όχι πρόγραμμα ή σχέδιο, δεν τυγχάνει εφαρμογής η οδηγία ΣΠΕ.

Στην οδηγία 2003/4/ΕΚ κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό των δημόσιων αρχών
και καθορίζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι πρακτικές ρυθμίσεις
άσκησης του δικαιώματος αυτού.  

Σκοπός της οδηγίας ΟΠΕΡ είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης που 
προκαλούν οι δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας. Επιτυγχάνεται 
επιτρέποντας διαδικασίες που διασφαλίζουν τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για μια δεδομένη βιομηχανία. Η οδηγία ΟΠΕΡ εφαρμόζεται για τις εγκαταστάσεις καύσης με 
θερμική ισχύ καύσης μεγαλύτερη των 50 MW (Παράρτημα Ι, σημείο 1.1). Το εν λόγω έργο 
έχει θερμική ισχύ της τάξης των 2.128 MWh (θερμότητα) και 1.99 MWh (ενέργεια) και 
εικάζεται ότι η θερμική ισχύ καύσης του είναι αντίστοιχα 2.128 MW και 1.99 MW. 

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, της οδηγίας ΕΠΕ ή της οδηγίας για την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επιπλέον, φαίνεται ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ και της οδηγίας ΟΠΕΡ. Ωστόσο, εάν οι αναφέροντες 
προσκομίσουν στοιχεία που καταδεικνύουν παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους ή της 
οδηγίας ΕΠΕ, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφέρουσα έθεσε αρχικά το ζήτημα της συμμόρφωσης του έργου (μονάδα παραγωγής 
βιοαερίου) με τις οδηγίες ΕΠΕ και Natura 2000. Η αναφέρουσα προβαίνει, τώρα, στην 
υποβολή νέων πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 - το υλικό που υποβάλλεται 
περιλαμβάνει χάρτες, κατάλογο των ειδών που συναντώνται στην περιοχή «Dolina Rawki» 
του δικτύου Natura 2000, καθώς και πληροφορίες βάσει του τυποποιημένου εντύπου 
δεδομένων για την περιοχή αυτή. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει λάβει αντίγραφο της απόφασης 
του πολωνικού δικαστηρίου σχετικά με το εν λόγω έργο. 
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Νέες πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000

Τα δεδομένα που παρέχονται υποβάλλονται σε εκτίμηση της τεχνικής ομάδας του δικτύου 
Natura 2000. Η αναφορά πραγματεύεται την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου 
πλησίον (αλλά εκτός των ορίων) του χώρου Natura 2000. Στην αρχική της ανακοίνωση, η 
Επιτροπή αναφέρθηκε στο ζήτημα του δικτύου Natura 2000, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε 
κανένα στοιχείο ότι το έργο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα του τόπου. Τα 
νέα ενημερωτικά στοιχεία που υπέβαλε η αναφέρουσα περιλαμβάνουν ουσιαστικά 
περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Natura 2000, δεν παρέχουν 
ωστόσο νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην περιοχή. Ως εκ τούτου, το προηγούμενο συμπέρασμα σχετικά με τη 
συμμόρφωση με τις οδηγίες Natura 2000 παραμένει ανεπηρέαστο. 

Πρόσφατη απόφαση του πολωνικού δικαστηρίου

Η αναφέρουσα εφιστά, επίσης, την προσοχή σε απόφαση πολωνικού δικαστηρίου 
προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση της τοπικής αρχής σε υπόθεση σχετική με την 
έκδοση περιβαλλοντικής απόφασης για το υπό εξέταση έργο. Το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει 
ότι η τοπική αρχή δεν διεξήγαγε την αναγκαία διαδικασία διαλογής σύμφωνα με το σκοπό 
της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Παρόλο που το παραπάνω συνιστά 
νέα εξέλιξη, επισημαίνεται ότι τυχόν παρατυπίες αναφορικά με τις δύο αυτές οδηγίες έχουν 
ρυθμιστεί σύμφωνα με διαδικασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν 
λόγω απόφαση του δικαστηρίου θα λάβει ισχύ προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αποτυχία 
εκτέλεσης της απόφασης για τη διαδικασία διαλογής, καθώς και της έκδοσης 
περιβαλλοντικής απόφασης. Παρόλο που η αναφέρουσα εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά 
με το συνεχιζόμενο έργο, δεν παρέχει πληροφορίες που να καταδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις 
του δεν υπόκεινται σε απόφαση πολωνικού δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατος 
ο καθορισμός των σημείων που θα μπορούσε να εγείρει νομίμως η αναφέρουσα ενώπιον των 
πολωνικών αρχών. Κατά την άποψη της Επιτροπής, πρέπει να κριθεί ότι η απόφαση του 
δικαστηρίου συνεπάγεται ότι η αποτυχία της διαδικασίας διαλογής, όπως διαπιστώθηκε από 
το πολωνικό δικαστήριο, εξετάζεται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος.


