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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0947/2011 του W.R., πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
περιβαλλοντικού κινήματος «Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska», σχετικά με το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των 
πολιτών του Wolin για μέτρα που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του προαναφερθέντος περιβαλλοντικού κινήματος, 
ισχυρίζεται ότι οι δημοτικές αρχές του Wolin, που είναι η μεγαλύτερη πόλη του ομώνυμου 
πολωνικού νησιού, δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της Σύμβασης του Århus σχετικά με
την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων για 
περιβαλλοντικά θέματα, σε σχέση με μέτρα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους 
υδροφόρους ορίζοντες στην περιοχή και σε μια προστατευόμενη έκταση. Συνεπώς, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων (πρόεδρος της ΜΚΟ) ισχυρίζεται ότι οι δημοτικές αρχές του Wolin δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης του Aarhus. Από τις πρόσθετες πληροφορίες 
που ζητήθηκαν από τον αναφέροντα, μπορεί να συναχθεί ότι ο ισχυρισμός σχετικά με τη μη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων αφορά την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο του ψηφίσματος 
σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης για τις χωροταξικές συνθήκες και τις οδηγίες 
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χωροταξικής διαχείρισης του δήμου του Wolin1. Κατά την άποψη του αναφέροντος, της 
έγκρισης του παραπάνω ψηφίσματος θα έπρεπε να είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και 
η μη διεξαγωγή της συνιστά παραβίαση της σύμβασης του Aarhus. 

Η αναφορά συνοδεύεται από αντίγραφα της αλληλογραφίας με τις πολωνικές αρχές σχετικά 
με το θέμα. Βάσει της εν λόγω αλληλογραφίας, προκύπτει ότι ο αναφέρων προβληματίζεται 
για την ποιότητα της περιβαλλοντικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε για το ορυχείο 
αμμοχάλικου και η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. 

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, 
τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ με την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων2, καθώς και με την οδηγία 2011/92/ΕΚ 
για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον 3. Η τελευταία οδηγία έχει κωδικοποιήσει την οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο και επαρκές να εξετάσουμε τους ισχυρισμούς του αναφέροντος υπό το 
πρίσμα των προαναφερθεισών οδηγιών. 

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. Βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας, οι δημόσιες 
διαβουλεύσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τις αρμόδιες για περιβαλλοντικά 
θέματα αρχές) πρέπει να διεξάγονται επί του προκαταρτικού σχεδίου ή του προγράμματος 
καθώς και επί της περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, προκύπτει ότι ο δήμος αποφάσισε να 
τροποποιήσει το έγγραφο για τον σχεδιασμό χρήσης γης, δηλαδή τη μελέτη για τις 
χωροταξικές συνθήκες και τις οδηγίες χωροταξικής διαχείρισης. Ο αναφέρων διατείνεται ότι 
οι δημοτικές αρχές του Wolin, με τη μη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων για τη 
συγκεκριμένη απόφαση, παραβιάζουν τη σύμβαση του Aarhus. Όπως κατέστη σαφές και 
παραπάνω, αρκεί να εξετασθεί ο εν λόγω ισχυρισμός υπό το πρίσμα της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ και, στην προκειμένη περίπτωση, της οδηγίας ΣΠΕ στην οποία έχουν 
ενσωματωθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι, βάσει της οδηγίας ΣΠΕ, για την τροποποίηση 
σχεδίου ή προγράμματος δεν απαιτείται η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης . Σύμφωνα με 
την οδηγία ΣΠΕ, απαιτείται η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης στην περίπτωση όπου 
πραγματοποιείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το άρθρο 3 της οδηγίας 
προσδιορίζει τα σχέδια και τα προγράμματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η 
πραγματοποίηση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2 

                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
2 ΕΕ L 197/30 της 21.7.2001, σ. 62. 
3 ΕΕ L 26/1 της 28.01.12, σ. 62.
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της οδηγίας)1. Επιπλέον, το άρθρο 3 της οδηγίας προβλέπει τη λεγόμενη διαδικασία επιλογής 
όσον αφορά άλλες κατηγορίες σχεδίων ή προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, απαιτεί οι αρμόδιες 
αρχές να αποφασίζουν κατά πόσο τα σχέδια και τα προγράμματα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Συνεπώς, η διαδικασία επιλογής διεξάγεται για τα σχέδια και τα προγράμματα 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, τα οποία καθορίζουν τη χρήση των μικρών περιοχών 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για ήσσονες τροποποιήσεις σχεδίων και προγραμμάτων, πλην 
των αναφερομένων στην παράγραφο 2, τα οποία, όμως, καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικές άδειες. Εάν κατά τη διαδικασία επιλογής διαπιστωθεί ότι ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο ή πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, βάση της 
οδηγίας, πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων διαβουλεύσεων. 

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να παρατηρήσει ότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
της οδηγίας ΣΠΕ έχουν μεταφερθεί ορθώς στο πολωνικό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση, 
οι ίδιες οι πολωνικές αρχές επεσήμαναν στη συνημμένη αλληλογραφία που υποβλήθηκε μαζί 
με την αναφορά ότι, από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση, η τροποποίηση του εγγράφου για 
τον χωροταξικό σχεδιασμό θα υποβληθεί σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων διαβουλεύσεων, όπως απαιτείται βάσει του πολωνικού 
δικαίου. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και δεδομένου ότι, βάσει της οδηγίας ΣΠΕ, δεν απαιτείται η 
διεξαγωγή δημοσίων διαβουλεύσεων για την τροποποίηση σχεδίου ή προγράμματος, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρήσει ότι τίθεται ζήτημα παραβίασης της οδηγίας ΣΠΕ όσον 
αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω έργο, το ορυχείο 
αμμοχάλικου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ).

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».

Βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το συγκεκριμένο έργο μπορεί να 
καταταχθεί είτε στην κατηγορία «λατομεία, υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης – εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι» (παράρτημα ΙΙ, σημείο 2, στοιχείο α) της οδηγίας 
ΕΠΕ) είτε στην κατηγορία «λατομεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων 
ή, όταν πρόκειται για εξόρυξη τύρφης, άνω των 150 εκταρίων (παράρτημα Ι σημείο 19 της 
οδηγίας ΕΠΕ).

                                               
1 σχέδια και προγράμματα τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, 
μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση 
του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε 
ορισμένους τόπους, απαιτείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
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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. Όσον αφορά τα έργα που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, 
απαιτείται πάντοτε η πραγματοποίηση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10.

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 επίσης περιλαμβάνει δημόσιες διαβουλεύσεις.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, μπορεί να συναχθεί ότι, για το εν λόγω 
έργο, ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10 της οδηγίας και ότι οι πληροφορίες που απαιτούνταν βάσει του άρθρου 
5 παράγραφος 3 της οδηγίας έχουν παρασχεθεί από τον κύριο του έργου υπό τη μορφή 
περιβαλλοντικής μελέτης. Από τις πληροφορίες που συνοδεύουν την αναφορά, μπορεί να 
συναχθεί ότι ο αναφέρων προβληματίζεται για την ποιότητα της μελέτης.

Πρέπει να τονισθεί, ωστόσο, ότι, βάσει του πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε κατά τρόπο 
που παραβιάζει τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία 
ΕΠΕ προβλέπει ότι είναι υποχρέωση του επενδυτή να παράσχει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η 
περιβαλλοντική μελέτη εκπονήθηκε από τον επενδυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει 
στην οδηγία ΕΠΕ. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει 
παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση 
της οδηγίας ΕΠΕ ή της οδηγίας ΣΠΕ.


