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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0227/2011 του Waclaw Mokrzycki, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Zakanale», σχετικά με τη μη τήρηση νομικών 
κειμένων της ΕΕ σε σχέση με έργα ανακατασκευής υποδομών μετά από 
πλημμύρες τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην πόλη Gorzów της 
δυτικής Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες πολωνικές αρχές έχουν παραβεί αρκετά νομικά 
κείμενα της ΕΕ σε σχέση με την ανακατασκευή των υποδομών που καταστράφηκαν από 
σοβαρές πλημμύρες στην πόλη Gorzów της δυτικής Πολωνίας και στα περίχωρα αυτής. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι τα εν εξελίξει έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων επισκευών 
οδών και συστημάτων αποχέτευσης, λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η ολοκλήρωση των εν λόγω έργων, σε σχέση με τα οποία δεν 
πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες, θα υπονομεύσει το 
φυσικό περιβάλλον και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την τοπική χλωρίδα και πανίδα. 
Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει κατά πόσον τα 
εν λόγω έργα υποδομών συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά 
με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που 
αφορούν το περιβάλλον, της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι λόγω της έλλειψης επαρκών πληροφοριών και διαβούλευσης με 
το κοινό σε σχέση με σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην πόλη Gorzów Wielkopolski, 
παραβιάστηκαν οι διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ:

- Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
2003 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 Συμβουλίου1,

- Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (εφεξής, 
οδηγία για τις πλημμύρες)2,

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (εφεξής, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα)3,

- Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (εφεξής, οδηγία ΣΠΕ)4,

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (εφεξής, οδηγία για τους 
οικοτόπους)5,

- Οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (εφεξής, οδηγία για τα πτηνά)6.

Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, όσον αφορά την ανακατασκευή της οδού Strażacka 
στην πόλη Gorzów Wielkopolski, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχουν 
παραβιαστεί ορισμένες αδιευκρίνιστες διατάξεις του πολωνικού και του ενωσιακού δικαίου. 

Στη συνέχεια, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αναποτελεσματικές δραστηριότητες άρδευσης 
στην περιοχή του ποταμού Warta (καθαρισμός τάφρων και καναλιών, κατασκευή 
αναχωμάτων) είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η περιοχή του Zawarcie και του Zakanale. 

Ο αναφέρων περιγράφει ότι η πραγματοποίηση ορισμένων (απροσδιόριστων) επενδύσεων 
είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί περιβαλλοντική ρύπανση, καταστροφές στις κατασκευές 
και αλλαγές στην υδρολογική κατάσταση (πλημμύρες, ξηρασίες) στην περιοχή των 
Deszczno και Zakanale. Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι εξαιτίας των περιστατικών 
πλημμύρας στην περιοχή του Gorzów Wielkopolski, προκλήθηκε κατάρρευση του 
                                               
1 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17 - 25.
2 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27-34.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
4 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.
5 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
6 EE L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18.
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συστήματος υδροδότησης με αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων μαγγανίου στα ύδατα 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για έλλειψη 
εποπτείας των (απροσδιόριστων) επενδύσεων εκ μέρους της ΕΕ. 

Τέλος, ο αναφέρων ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν νομικό πλαίσιο 
για τη φύτευση δένδρων κοντά σε τάφρους και αναχώματα, σε συνδυασμό με την υπό όρους
συγχρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς η εν λόγω μέθοδος έχει αποδειχθεί, ιστορικά, κατά την 
άποψή του, η πλέον αποτελεσματική μέθοδος προστασίας από τις πλημμύρες. 

Σχετικά με το θέμα της ενδεχόμενης παραβίασης των οδηγιών που περιγράφει ο αναφέρων 
(οδηγία για τις πλημμύρες, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγία για τους οικοτόπους, οδηγία 
για τα πτηνά, οδηγία ΣΠΕ, οδηγία 2003/35) από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Ο αναφέρων δεν διευκρινίζει ούτε τις επενδύσεις ούτε τις δράσεις εξαιτίας των οποίων θα 
παραβιάζονταν οι διατάξεις των προαναφερθεισών οδηγιών. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παραβίαση των ανωτέρω οδηγιών. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 2003/35/EΚ τροποποιεί τις διατάξεις της 
οδηγίας 1985/337/EΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1 (πλέον 2011/92/EΕ2) (οδηγία ΕΠΕ) σε σχέση με την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση με το κοινό και, κατά συνέπεια, αρκεί να αναλύσουμε τη 
συμμόρφωση των εικαζόμενων δραστηριοτήτων με την οδηγία ΕΠΕ. Δεδομένου ότι ο 
αναφέρων δεν παρέχει τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν η οδηγία ΕΠΕ είναι εφαρμοστέα σε αυτές και 
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας. 

Η οδηγία ΣΠΕ απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα 
δημόσια σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Ωστόσο, η οδηγία ΣΠΕ δεν φαίνεται να είναι εφαρμοστέα σε οιαδήποτε από τις 
επενδύσεις για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων.

Επιπλέον, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν 
δύναται να αναγνωρίσει τη δυνατότητα εφαρμογής των οδηγιών περί οικοτόπων και περί 
πτηνών σε αυτά τα θέματα. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες οδηγίες, στην οδηγία για τις πλημμύρες ορίζεται ότι «[…] τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας, οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.» Βάσει των πληροφοριών που 
υπέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι πολωνικές αρχές 
δεν εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους όπως αυτά προβλέπονται στην οδηγία. 

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επίσης προβλέπει διαβουλεύσεις με το κοινό σε σχέση με τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Ωστόσο, βάσει 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.
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των πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι 
οι πολωνικές αρχές δεν εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους σχετικά με τις διαβουλεύσεις με το 
κοινό όπως αυτά προβλέπονται στην οδηγία. Παρεμπιπτόντως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
κατήρτισαν οι πολωνικές αρχές, υπόκεινται επί του παρόντος σε οριζόντια αξιολόγηση από 
την Επιτροπή.  

Σχετικά με το θέμα της ενδεχόμενης παραβίασης της οδηγίας ΕΠΕ όσον αφορά την 
ανακατασκευή της οδού

Η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι η οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 
ΕΠΕ) ενδέχεται να είναι εφαρμοστέα στο έργο της ανακατασκευής της οδού Strazacka. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας ΕΠΕ «[τ]α κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να διασφαλισθεί ότι 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, υπόκεινται σε παροχή άδειας και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Η ανακατασκευή μιας οδού μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ένα από τα έργα που 
απαριθμούνται στο σημείο 10 ε) του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας: «Κατασκευή οδών λιμένων 
και λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και αλιευτικών λιμένων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I)», ενώ σύμφωνα με το σημείο 13, παράρτημα ΙΙ, στοιχείο α) «Οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο […] παράρτημα [ΙΙ] 
τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή εκτελούνται και τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας, για έργα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει κατά περίπτωση εξέτασης ή βάσει 
κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος με βάση τα κριτήρια που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, κατά πόσον το έργο θα υποβληθεί σε 
εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 της οδηγίας. Όταν, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
ανάλυσης (διαλογή), διαπιστωθεί ότι το έργο ενδέχεται να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον, υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προτού 
εκδοθεί η άδεια κατασκευής του. Η διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
σύνταξη μιας περιβαλλοντικής έκθεσης, την εκτίμηση των άμεσων επιπτώσεων και 
ενδεχομένως των έμμεσων, δευτερευουσών, σωρευτικών, βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων, μόνιμων και προσωρινών, θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του 
έργου στο περιβάλλον καθώς και τη διαβούλευση με το κοινό και την ενημέρωσή του.

Ειδικότερα, το άρθρο 6 της οδηγίας ΕΠΕ αναφέρεται στο ζήτημα της ενημέρωσης και της 
διαβούλευσης με το κοινό. Το άρθρο 6, παράγραφος 2, προβλέπει ότι «Το κοινό ενημερώνεται 
έγκαιρα, με ανακοινώσεις ή με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά 
είναι διαθέσιμα, για τα ακόλουθα ζητήματα σε αρχικό στάδιο των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το 
αργότερο, μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών: α) την αίτηση για συναίνεση 
ανάπτυξης· β) το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 7· γ) 
λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, τις 
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αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και τις αρχές προς τις 
οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς και λεπτομέρειες του 
χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή των ερωτημάτων· δ) τη φύση των 
πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης· ε) ένδειξη του 
κατά πόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5· στ) 
ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τύπου παροχής των σχετικών πληροφοριών καθώς και 
των μέσων με τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες· ζ) λεπτομέρειες όσον 
αφορά τις ρυθμίσεις περί της συμμετοχής του κοινού κατά την παράγραφο 5 του παρόντος 
άρθρου.» Επίσης, το άρθρο 6, παράγραφος 4, προβλέπει ότι «Στο ενδιαφερόμενο κοινό 
παρέχονται έγκαιρα και πραγματικά δυνατότητες να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και, για 
τον σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, όταν όλες οι 
επιλογές είναι ακόμη δυνατές, στην αρμόδια αρχή ή αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης για 
τη συναίνεση ανάπτυξης.»

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει, βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που 
προσκόμισε ο αναφέρων, εάν οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το κοινό, παραβιάσθηκαν από 
τις πολωνικές αρχές σε σχέση με το εν λόγω έργο.

Σχετικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης παράβασης της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με αρδευτικές 
δραστηριότητες 

Η Επιτροπή επιθυμεί να σημειώσει ότι η οδηγία ΕΠΕ ενδέχεται να είναι εφαρμοστέα και 
στην περίπτωση των αρδευτικών δραστηριοτήτων για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων, 
καθώς εμπίπτουν πιθανώς στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος II, σημείο 10, στοιχείο στ) 
της οδηγίας [«Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I), έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα»].

Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
καθορίσει εάν η οδηγία ΕΠΕ είναι εφαρμοστέα στα αρδευτικά έργα για τα οποία κάνει λόγο ο 
αναφέρων.

Σχετικά με το ζήτημα της υπέρβασης των πρότυπων τιμών μαγγανίου στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης

Η Επιτροπή επιθυμεί να σημειώσει ότι η οδηγία 98/83/ΕΚ1 του Συμβουλίου σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ενδέχεται να είναι εφαρμοστέα σε σχέση με 
το ζήτημα των υπερβάσεων των πρότυπων τιμών μαγγανίου που εγείρει ο αναφέρων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό 
και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον: α) είναι απαλλαγμένο 
μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών , σε αριθμούς και 
συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και β) πληροί 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, μέρη Α και Β.» 

                                               
1 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το μαγγάνιο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χημικών 
παραμέτρων που απαριθμούνται στο παράρτημα I, μέρη Α και Β. Ωστόσο, περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα I, μέρος Γ, το οποίο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας ορίζει τις 
τιμές οι οποίες πρέπει να καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την 
τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8 της οδηγίας σχετικά με τις επανορθωτικές 
ενέργειες και τους περιορισμούς χρήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, της 
οδηγίας, πρέπει να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών 
τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια. 
Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας, εάν το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης δεν πληροί τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο
5, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, 
οι απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητάς του. Το 
άρθρο 8, παράγραφος 6, ορίζει, εν συνεχεία, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των 
παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών του παραρτήματος Ι, μέρος Γ, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν κατά πόσον αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. Η οδηγία απαιτεί επίσης, στο άρθρο 8, παράγραφος 7, ότι, όταν 
αναλαμβάνονται επανορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των 
παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.
Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η οποία είναι αρμόδια για την 
ύδρευση στην περιοχή Siedlice, ενημέρωσε τους καταναλωτές για τη μη τήρηση των 
παραμετρικών τιμών μαγγανίου, που προέκυψε μετά την κατάρρευση του συστήματος 
υδροδότησης, αναφέροντας ότι η εν λόγω μη τήρηση ήταν άνευ σημασίας. Επιπλέον, η 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανέφερε ότι η υδροδότηση για τους θιγόμενους 
καταναλωτές είχε εξασφαλιστεί αμέσως μετά την κατάρρευση του συστήματος 
υδροδότησης και ότι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν συνιστούσε 
πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ήταν υπό παρακολούθηση σε τακτική βάση. 
Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των εγγράφων που προσκόμισε ο αναφέρων, μπορεί να 
συναχθεί ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 8 της οδηγίας έχουν εκπληρωθεί. Κατά συνέπεια, 
βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, μπορεί να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι η βλάβη επισκευάστηκε επιτυχώς εντός δύο μηνών και ότι οι καταναλωτές 
ενημερώθηκαν δεόντως (συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς των λόγων απουσίας 
προηγούμενων επισκευών, που οφειλόταν στα σοβαρά περιστατικά πλημμυρών στην εν 
λόγω περιοχή). Επομένως, βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον 
αναφέροντα, δεν μπορεί να συναχθεί ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για το πόσιμο νερό 
έχουν παραβιαστεί. 

Σχετικά με το ζήτημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, των καταστροφών στις κατασκευές και 
των αλλαγών στην υδρολογική κατάσταση στην περιοχή του Deszczno και του Zakanale

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ως αποτέλεσμα απροσδιόριστων αποφάσεων που ελήφθησαν 
κατά την πραγματοποίηση κάποιων απροσδιόριστων επενδύσεων, σημειώθηκε 
περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς και καταστροφές στις κατασκευές και αλλαγές στην 
υδρολογική κατάσταση στις περιοχές του Deszczno και του Zakanale. 
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Η Επιτροπή επιθυμεί να σημειώσει ότι επί τη βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν 
από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη δυνατότητα 
εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στα εν λόγω ζητήματα.

Σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης εποπτείας της ΕΕ επί των επενδύσεων

Οποιαδήποτε πράξη συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία της ΕΕ πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία 
της ΕΕ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5, του κανονισμού 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συνθήκης και τις 
νομικές πράξεις που απορρέουν από αυτήν. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον
κανονισμό 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνο τα «μεγάλα 
έργα» με συνολικό κόστος άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ υπόκεινται σε αξιολόγηση από 
την Επιτροπή. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακριβώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις 
περιβαλλοντικές οδηγίες βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης που προσκομίζει το κράτος μέλος 
πριν από την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
στήριξης. Ωστόσο, για όλα τα άλλα έργα (ήτοι συνολικού κόστους κάτω των 50 
εκατομμυρίων ευρώ), η αξιολόγηση συμμόρφωσης προς το κεκτημένο της ΕΕ διενεργείται 
από τα κράτη μέλη. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ 
υλοποιούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους 
μέλους. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης που χρησιμοποιείται στη 
διαχείριση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιτόπου 
υλοποίηση των προγραμμάτων. Αυτή περιλαμβάνει την επιλογή και την υλοποίηση των 
έργων. Κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η διαχειριστική αρχή 
οφείλει να υποβάλλει εκθέσεις στις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες με τη σειρά τους 
έχουν τη δυνατότητα και τα μέσα να παρακολουθήσουν αυτήν την υλοποίηση. Στο τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστείλουν στην Επιτροπή μια 
τελική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Σχετικά με το ζήτημα της έκκλησης του αναφέροντος προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη 
θέσπιση νομικού πλαισίου σχετικά με τη φύτευση δένδρων κοντά σε αναχώματα και τάφρους

Οι κυριότερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν το νερό, ήτοι η οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα και η οδηγία για τις πλημμύρες, βασίζονται σε μια προσέγγιση καθορισμού ενός 
πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία επιτρέπει στα επιμέρους κράτη μέλη να 
αναπτύσσουν τους δικούς τους λεπτομερείς κανόνες εντός του εν λόγω πλαισίου. Η Επιτροπή 
δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να καταρτίσει ειδική νομοθεσία όσον αφορά τη φύτευση 
δένδρων κοντά σε αναχώματα και τάφρους, καθώς θεωρεί ότι το θέμα αυτό πρέπει να 
παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή αδυνατεί να 
στοιχειοθετήσει παράβαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν 
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σχεδιάζει επί του παρόντος να καταρτίσει ειδική νομοθεσία όσον αφορά τη φύτευση δένδρων 
κοντά σε αναχώματα και τάφρους.


