
PR\912517EL.doc PE496.315v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2212/2264(INI)

8.11.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
όσον αφορά την έρευνα του στην καταγγελία 2591/2010/GG κατά τη 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αεροδρόμιο της Βιέννης)
(2012/2264(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγήτρια: Margrete Auken



PE496.315v01-00 2/13 PR\912517EL.doc

EL

PR_INI_SpecOmbud

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................10



PR\912517EL.doc 3/13 PE496.315v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής όσον αφορά 
την έρευνα του στην καταγγελία 2591/2010/GG κατά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Αεροδρόμιο της Βιέννης)
(2012/2264(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του1, και ιδίως το 
άρθρο 3, παράγραφος 7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 205, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να λαμβάνει τις καταγγελίες όλων 
των πολιτών της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες που υποβάλλονται από τους πολίτες της ΕΕ 
συνιστούν σημαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του δικαίου 
της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, 
δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά 
όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και λοιπά όργανα της Ένωσης»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και το Καταστατικό του Διαμεσολαβητή 
δεν ορίζουν την έννοια της κακοδιοίκησης, αφήνοντας ως εκ τούτου στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή το καθήκον αυτό, που υπόκειται στην ερμηνευτική εξουσία του 
Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Πρώτη Ετήσια Έκθεσή του, ο 
Διαμεσολαβητής εισήγαγε έναν μην εξαντλητικό κατάλογο δεοντολογίας το οποίο 
ισοδυναμεί με κακοδιοίκηση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέχεια σχετικής προσκλήσεως εκ μέρους του Κοινοβουλίου 
να καθορίσει έναν ακριβή και σαφή ορισμό της κακοδιοίκησης, ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής ανέφερε στην Ετήσια Έκθεσή του για το 1997 ότι «κακοδιοίκηση 
συντρέχει όταν ένα δημόσιο όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με έναν κανόνα ή μια αρχή η 

                                               
1 ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.
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οποία το δεσμεύει»·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω ορισμός συμπληρώθηκε από σχετική δήλωση η οποία 
αναφέρει, ότι όταν διενεργείται έρευνα σχετικά με το εάν ένα θεσμικό όργανο ή 
οργανισμός της Κοινότητας έχει δράσει σύμφωνα με αρχές και κανόνες οι οποίοι είναι 
δεσμευτικοί γι’ αυτό, το πρώτο και κύριο καθήκον του πρέπει να είναι να εξακριβώσει 
κατά πόσον το εν λόγω όργανο έχει δράσει κατά τρόπο νόμιμο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαμεσολαβητής ελέγχει επίσης την εφαρμογή του κώδικα 
καλής διοικητικής πρακτικής που έχουν υπογράψει τα θεσμικά όργανα και ο οποίος 
εκφράζει γενικές αρχές διοικητικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της αρχής 
της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος 
εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα τμήμα τα της ίδιας της διοίκησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα ειδική έκθεση αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο η 
Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει καταγγελία που υποβλήθηκε σε αυτή το 2006 από 27 
πρωτοβουλίες πολιτών που αγωνίζονταν κατά των αρνητικών σύμφωνα με αυτούς, 
επιπτώσεων της επέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της οδηγίας ΕΠΕ1 αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν τις απαραίτητες διατάξεις ώστε τα σχέδια που (…) επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(…) υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες για την 
επέκταση του αεροδρομίου είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την απαραίτητη εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΠΕ) και απεύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην 
Αυστρία στις 21 Μαρτίου 2077 επειδή παρέλειψε να προβεί σε ΕΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στην απάντησή της τής 7ης Μαΐου 2007 η Αυστρία δεν μπορούσε να αρνηθεί το 
γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα υποδομών οδήγησαν και οδηγούν ακόμη σε σημαντική 
αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και των οχλήσεων λόγω της εναέριας κυκλοφορία των 
αεροσκαφών πάνω από τη Βιέννη, δηλαδή ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες είτε είχαν περατωθεί είτε ευρίσκονται στο 
στάδιο να περατωθούν άμεσα, η Επιτροπή προτίμησε, αντί να προσφύγει κατά της 
Αυστρίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – να αναζητήσει μια 
συμφωνία με τις αυστριακές αρχές, η οποία στο βαθμό του δυνατού θα αντιμετώπιζε με 
τον καλύτερο τρόπο τις εν λόγω παραλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
συμφώνησε με τις αυστριακές αρχές ότι οι τελευταίες θα πραγματοποιούσαν μια ex post
ΕΠΕ με σκοπό να καθορίσουν μεταξύ άλλων ποια μέτρα άμβλυνσης θα χρειαζόντουσαν 
ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις του θορύβου στον πληθυσμό που διαβιεί πλησίον του 
αεροδρομίου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής απεδέχθη την εν λόγω επιλογή από την 
Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλλοντες δεν ήσαν ευτυχείς με τον τρόπο με 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, περί εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τροποποιημένη).
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τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ex post ΕΠΕ ασκώντας κριτική ιδιαίτερα στο γεγονός ότι 
δεν είχαν πρόσβαση σε διαδικασίες δικαστικής αποκατάστασης μέσω προσφυγών όπως 
προβλεπόταν από την οδηγία ΕΠΕ και ότι η αρμόδια αρχή της ΕΠΕ, το Αυστριακό 
Υπουργείο Μεταφορών, ήταν η ίδια αρχή η οποία είχε προηγουμένως χορηγήσει τις άδεις 
για τις σχετικές εργασίες και ως εκ τούτου βρισκόταν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη, ότι μετά την έρευνά του, ο Διαμεσολαβητής εξέφρασε την άποψη 
ότι δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είχε εξασφαλίσει ότι η 
ex post ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σωστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα ταύτα περάτωσε 
την υπόθεση εκτιμώντας ότι δεν απαιτείτο περαιτέρω δράση εκ μέρους του επειδή η 
διαδικασία βρισκόταν εν εξελίξει και η Επιτροπή είχε αναφέρει ότι θα περατώσει τις 
ενέργειές της σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει μόνον εάν ικανοποιείτο ότι οι 
αυστριακές αρχές είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2010 οι καταγγέλλοντες εστράφησαν εκ νέου προς 
τον  Διαμεσολαβητή και ότι άνοιξε μια δεύτερη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
Διαμεσολαβητής προέβη σε επιθεώρηση του φάκελου της Επιτροπής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι ο φάκελος δεν έδειχνε τα διαβήματα στα οποία 
προέβησαν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η ex post ΕΠΕ, ότι ούτε συζητήθηκαν με τις αυστριακές αρχές ούτε 
ότι η απόφαση του Διαμεσολαβητή κατά την πρώτη καταγγελία οδήγησε σε περαιτέρω 
ανταλλαγή επιστολών, πέρα από τις εκθέσεις σχετικά με την ΕΠΕ, εκ μέρους της 
Αυστρίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατάσταση των γεγονότων οδήγησε τον 
Διαμεσολαβητή στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή παρέλειψε να λάβει υπόψη τα ευρήματά 
του από την πρώτη έρευνα, ιδιαίτερα ότι δεν ήταν συνεπής προς τις απαντήσεις της στον 
Διαμεσολαβητή σχετικά με την δυνατότητα νομικής προσφυγής κατά της ex post ΕΠΕ και 
ότι δεν επέμεινε στο διορισμό ενός φορέα για να διεξάγει την ΕΠΕ διαφορετικό από το 
Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε χορηγήσει την άδεια για τη διεξαγωγή των 
εργασιών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε σχέδιο σύστασης προς την 
Επιτροπή, προτρέποντας την να «αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των καταγγελλόντων» σχετικά με «την καταγγελία επί παραβάσει όσον 
αφορά το αεροδρόμιο της Βιέννης και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις οι οποίες έχουν 
επισημανθεί από τον Διαμεσολαβητή και επισημαίνοντας ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 
ότι η περαιτέρω δράση της Επιτροπής στις διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την υποχρέωση των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν ότι (i) οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης και (ii) ότι έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια πρόδηλη σύγκρουση συμφερόντων 
στην εφαρμογή της οδηγία 85/337»·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη στην απάντησή της προς τον 
Διαμεσολαβητή όσον αφορά το πρώτο θέμα ότι έχει συζητήσει το ζήτημα της νομικής 
προσφυγής με τις αυστριακές αρχές, αλλά απεδέχθη την άποψή τους ότι αυτό θα 
δημιουργούσε προβλήματα από πλευράς εθνικού νόμου στη δικαστική διαδικασία, και 
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επεσήμανε ότι οι αυστριακές αρχές έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ότι οι σωρευτικές 
συνέπειες των προηγούμενων εργασιών που αξιολογήθηκαν μόνον ex post, θα ληφθούν 
πλήρως υπόψη σε μια ΕΠΕ για τον νέο τρίτο διάδρομο στα πλαίσια της οποία θα είναι 
δυνατή η πλήρης διαδικασία δικαστικής προσφυγής·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχείρημα της Επιτροπής όσον αφορά τον δεύτερο ισχυρισμό 
για κακοδιοίκηση ήταν ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν θέσπιζε οιεσδήποτε διατάξεις σχετικά με 
την κατανομή των αρμοδιοτήτων όσον αφορά με τη διαδικασία ΕΠΕ που θα διεξαχθεί 
στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
εναπόκειται πλήρως στα κράτη μέλη να είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της διοίκησής 
τους, να αποφασίζουν ποια αρχή θα είναι επικεφαλής των διαδικασιών σύμφωνα με την 
οδηγία ΕΠΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί γενική αρχή του διοικητικού δικαίου 
σε όλα τα κράτη μέλη ότι μια αρχή η οποία έχει λάβει παράνομη απόφαση και η εν λόγω 
απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο διοικητικής έφεσης, ή απόφασης του Δικαστηρίου είναι 
αρμόδια για την επανόρθωση της κατάστασης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο σύστασης ήταν, ως εκ τούτου, ανεπιτυχές και ότι ο 
Διαμεσολαβητής  θεώρησε ότι η παρούσα περίπτωση αποτελούσε παράδειγμα 
κατάστασης όπου η Επιτροπή, σε σχέση με σαφή παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, 
απέτυχε να λάβει κατάλληλα μέτρα για επανόρθωση εξασφαλίζοντας ότι μια ex post
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ουδέτερο 
και αμερόληπτο και ότι η Επιτροπή δεν ακολούθησε σωστά τη σύσταση του 
Διαμεσολαβητή σχετικά με τη δυνατότητα νομικής προσφυγής κατά της εν λόγω 
αξιολόγησης·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής κατέληξε ως εκ τούτου στην άποψη ότι ήταν 
κατάλληλο να επιστήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου στο εν λόγω θέμα·

ΚΑ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις 26 Οκτωβρίου 2012, ενέκρινε πρόταση για 
αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει 
συντάξει έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας που ζητεί να υπάρξει γενικότερη ρύθμιση 
όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες για την ίδια διοίκηση της ΕΕ·

Η σύσταση του Διαμεσολαβητή

1. χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή, η οποία επισημαίνει σημαντικά θέματα 
σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγία ΕΠΕ και τη 
διεξαγωγή των διαδικασιών επί παραβάσει·

2. υπενθυμίζει ότι η κακοδιοίκηση σημειώνεται όταν μια δημόσια αρχή ή όργανο παραλείπει 
να ενεργήσει σύμφωνα με αρχή ή κανόνα που το δεσμεύει·

3. σημειώνει ότι η φερόμενη κακοδιοίκηση αφορούσε την αποτυχία της Επιτροπής να 
μεριμνήσει ώστε αφενός να εξασφαλίσει ότι η αρχή η οποία είχε εκδώσει τις άδειες για τις 
εργασίες χωρίς την απαιτούμενη αξιολόγηση επιπτώσεων να μην είναι αρμόδια για τη 
διεξαγωγή της ex post ΕΠΕ και, αφετέρου, να αποδείξει ότι ακολούθησε με κατάλληλο 
τρόπο τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή σε ότι αφορά την πρόσβαση σε δυνατότητες 
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νομικής προσφυγής κατά της εν λόγω αξιολόγησης·

4. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ειδική έκθεση δεν ασχολείται με το θέμα κατά πόσο οι 
αυστριακές αρχές έδρασαν με τρόπο λανθασμένο, αλλά διερευνά κατά πόσο η Επιτροπή 
δεν τήρησε τις δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται όταν ερευνούσε και σε μια καταγγελία 
την οποία είχε λάβει όπως επίσης και στην απάντησή της στις συστάσεις και τα αιτήματα 
του Διαμεσολαβητή·

5. συμμερίζεται τους ενδοιασμούς του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις σε συγκρούσεις συμφερόντων στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν δυνατότητες για να 
αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες της 
Επιτροπής σχετικά με την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της, σε περίπτωση που θα είχε 
ζητήσει από τις αυστριακές αρχές να ορίσουν άλλη οντότητα ως υπεύθυνη για την ex post
αξιολόγηση·

6. συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να προσέξουν πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων που υφίστανται ήδη με τους ισχύοντες νόμους και να προετοιμαστούν για 
πιθανές αλλαγές του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα·

7. συμφωνεί με τον Διαμεσολαβητή ότι μια σαφής τεκμηρίωση αποτελεί τμήμα καλής 
διοίκησης, επειδή αυτή επιτρέπει π.χ. στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξετάσει εάν οι 
συστάσεις του λαμβάνονται υπόψη με κατάλληλο τρόπο·

8. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να βελτιώσει την πρακτική της στον 
εν λόγω τομέα, με σκοπό να αποφύγει τα προβλήματα κατά την επικοινωνία που 
προέκυψαν στην παρούσα περίπτωση·

9. εκτιμά ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό και προς το συμφέρον όλων των ενεχόμενων μερών, 
να κρατεί και να επικαιροποιεί, ως θέμα καλής διοικητικής πρακτικής, γραπτές 
καταστάσεις των διαδικασιών σχετικά με τις έρευνες εκ μέρους του Διαμεσολαβητή·

10. εκτιμά, ότι στις διαπραγματεύσεις της με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή θα έπρεπε να 
είχε καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την ύπαρξη δυνατότητας νομικής 
προσφυγής, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά των σχετικών διατάξεων (άρθρο 10α) στον 
αυστριακό νόμο κατά το 2005, καθώς και τη σύγκρουση συμφερόντων στο αρμόδιο 
αυστριακό υπουργείο, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δεσπόζουσα αρχή στη 
νομολογία της ΕΕ ότι θα πρέπει να ακολουθείται όχι  μόνο το γράμμα του νόμου, αλλά 
ότι θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός και το πνεύμα της νομοθεσία·

Η περίπτωση του αεροδρομίου της Βιέννης, η αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ και ο 
κανονισμός για καλή διοικητική πρακτική

11. θεωρεί ότι οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην καταγγελία προς τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή θέτουν σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή εκ μέρους 
κράτους μέλους, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αυστρίας, της οδηγίας 85/337·
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12. υπενθυμίζει σχετικά, ότι η Επιτροπή Αναφορών κατά τα παρελθόντα έτη έλαβε γνώση 
πολλών περιπτώσεων, κατά τις οποίες κράτη μέλη εφέροντο να έχουν εγκρίνει άδειες 
καθώς και να έχουν υλοποιήσει έργα χωρίς την απαραίτητη ΕΠΕ·

13. πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις βασικές απαιτήσεις της 
οδηγίας ΕΠΕ, το κοινό θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά νομικά μέσα για να 
επιδιώξει την αναστολή της έγκρισης των σχετικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ασφαλιστικών μέτρων, έτσι ώστε να προληφθεί ανεπανόρθωτη βλάβη όταν 
υλοποιηθούν παρόμοια έργα·

14. σημειώνει επίσης ότι η έννοια μιας ex post ΕΠΕ δεν υπάρχει στη σημερινή οδηγία ΕΠΕ 
και ότι το εν λόγω μέσο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων εκ μέρους της 
Επιτροπής σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια de facto κατάσταση, στην οποία 
έχουν ήδη χορηγηθεί άδειες και έχουν διεξαχθεί εργασίες· 

15. επισημαίνει, ότι η περίπτωση του αεροδρομίου της Βιέννης υπογραμμίζει αδυναμίες στη 
σημερινή τρέχουσα οδηγία ΕΠΕ, όπως π.χ. με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν έργα τα οποία είναι πρακτικά αμετάκλητα διότι έχουν ήδη υλοποιηθεί 
και έχει ήδη υπάρξει πιθανή περιβαλλοντική βλάβη, καθώς και στον τομέα του 
προβλήματος της σύγκρουσης συμφερόντων εντός των αρμοδίων αρχών, όπως φέρεται να 
ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση·

16. παραπέμπει στην Ετήσια Έκθεση 2011 της Επιτροπής Αναφορών, η οποία τονίζει την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες ΕΠΕ· υπενθυμίζει ότι ζητήθηκε από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η
οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) θα ενισχυθεί 
παρέχοντας σαφέστερες παραμέτρους όσον αφορά την ανεξαρτησία των μελετών εκ 
μέρους των εμπειρογνωμόνων, τις κοινές για την ΕΕ οριακές τιμές, το μέγιστο χρονικό 
πλαίσιο για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικής δημόσιας 
διαβούλευσης, την απαίτηση αιτιολόγησης των αποφάσεων, την υποχρεωτική αξιολόγηση 
των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και τον μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας·

17. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της πρότασης ΕΠΕ με σκοπό να 
την ενισχύσει· εκφράζει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει πλήρως, από κοινού με την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο, στη διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτή η 
σημαντική οδηγία υπηρετεί τον σκοπό της κατά τρόπο ακόμη πιο αποτελεσματικό και 
αντικειμενικό1·

18. σημειώνει ότι η σημερινή οδηγία δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση αδειών και 
δεν καθορίζει παρόμοιες απαιτήσεις για οργανισμούς που διεξάγουν σχετικές ΕΠΕ· 
πιστεύει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την 
εισαγωγή παρόμοιων απαιτήσεων·

19. θεωρεί η παρούσα περίπτωση δείχνει επίσης ότι, πέραν των μέτρων για την ενίσχυση των 
διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, απαιτούνται σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά τη 
διαδικασία επί παραβάσει, κατά προτίμηση μέσω της έγκρισης ενός γενικού κανονισμού 

                                               
1 COM (2012) 0628.
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για τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και 
στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το 1999 επήλθε μια βελτίωση και διεύρυνση των υποδομών του αεροδρομίου της 
Βιέννης μέσω μιας σειράς κατασκευαστικών έργων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Αυστριακό 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο για Μεταφορές, Καινοτομία και Τεχνολογία (BMVIT). Όταν οι 
καταγγέλλοντες υπέβαλαν για πρώτη φορά καταγγελία στην Επιτροπή το 20061, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί αξιολόγηση ΕΠΕ σύμφωνα με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ). 

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την άποψη ότι επειδή η έγκριση για την ανάπτυξη του εν λόγω 
έργου είχε ήδη δοθεί και τα έργα είχαν ήδη υλοποιηθεί ή ήσαν κοντά στην περάτωσή τους ο 
σκοπό της οδηγίας ΕΠΕ δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Σε διαπραγματεύσεις με τις αυστριακές 
αρχές η Επιτροπή συμφώνησε να μην συνεχίσει τη διαδικασία της επί παραβάσει, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Αυστρία θα διεξήγαγε μια ex post ΕΠΕ η οποία θα προσομοίωνε όσο το 
δυνατόν καλύτερα μια ex ante ΕΠΕ και θα επέτρεπε την πλήρη αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίπτωσης των έργων.

Οι καταγγέλλοντες άσκησαν κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετώπισε το 
όλο ζήτημα και υπέβαλαν καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής 
περάτωσε την έρευνα του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

- το BMVIT το οποίο έπρεπε να διεξαγάγει την ex post ΕΠΕ ήταν η ίδια αρχή η οποία είχε 
χορηγήσει τις άδειες για τα εν λόγω έργα. Επειδή ήταν επίσης η ίδια αρχή η οποία κατ’ 
αρχάς απέτυχε να εξασφαλίσει ότι θα ετηρούντο οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, 
αυτό σημαίνει ότι η εμπλοκή της BMVIT οδηγούσε σε σύγκρουση συμφερόντων.

- Η Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΠΕ ex post θα πραγματοποιείτο σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 
10 της οδηγίας ΕΠΕ. Οι καταγγέλλοντες εξέφρασαν την άποψη ότι θα έπρεπε να 
εφαρμοστεί επίσης το άρθρο 10α. Το άρθρο 10α αναφέρει ότι κάθε μέλος του 
ενδιαφερόμενου κοινού έχει «πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον Δικαστηρίου […] 
προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί 
συμμετοχής του κοινού». Η Επιτροπή δεν ζήτησε ειδικές διασφαλίσεις εκ μέρους της 
Αυστρίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 10α. Ο Διαμεσολαβητής δεν 
αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο η Επιτροπή δεν ζήτησε ρητή διαβεβαίωση. 

Ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι δεν ήταν σε θέση να συμπεράνει ότι η Επιτροπή είχε 
εξασφαλίσει ότι η ex post ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σωστά και, ως εκ τούτου, ότι είχε 
διεξαχθεί σωστά η διαδικασία της επί παραβάσει. Σημείωσε ότι η Επιτροπή είχε αναφέρει ότι 
δεν θα έκλεινε τη διαδικασία επί παραβάσει έως ότου ήταν ικανοποιημένη ότι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς και ότι οι αυστριακές αρχές είχαν 
δώσει τις απαιτούμενες συνέχειες στα ευρήματα της ΕΠΕ. Στο σημείο αυτό θεώρησε ότι δεν 
υπήρχαν λόγοι για περαιτέρω έρευνες στον εν λόγω ζήτημα και τον Δεκέμβριο 2009 
αποφάσισε να περατώσει την έρευνά του ανακοινώνοντας ότι θεωρούσε πως η Επιτροπή θα 
ελάμβανε δεόντως υπόψη τα ευρήματά του. 

                                               
1 Καταγγελία 1532/2008/(WP)GG.
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Στις 30 Νοεμβρίου 2010 οι καταγγέλλοντες εστράφησαν εκ νέου στον Διαμεσολαβητή, ο 
οποίος άνοιξε μια νέα έρευνα1 σχετικά με i) τον ισχυρισμό ότι η Επιτροπή δεν διεξήγαγε 
σωστά τις διαδικασίες της επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, ειδικότερα μη εξασφαλίζοντας 
ότι η ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σωστά και ii) τον ισχυρισμό ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 
εξασφαλίσει ότι θα πραγματοποιείτο σωστή ex post ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός 
μηχανισμού ελέγχου στον οποίο οι καταγγέλλοντες θα είχαν το δικαίωμα να έχουν 
συμμετοχή, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν θα ήταν δυνατό, της δυνατότητας να φέρουν την 
υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η αξιολόγηση του Διαμεσολαβητή που οδήγησε σε σχέδιο σύστασης

Η απόφαση του Διαμεσολαβητή να περατώσει την έρευνα της πρώτης καταγγελίας τον 
Δεκέμβριο 2009 βασίστηκε στη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα έκλεινε τη διαδικασία της επί 
παραβάσει μόνον τότε όταν θα είχε ικανοποιηθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 
εργασίες επέκτασης του αεροδρομίου θα είχαν επαρκώς αξιολογηθεί και ότι η Αυστρία θα 
είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα. Τη χρονική 
εκείνη στιγμή διεξαγόταν ακόμη η ex post ΕΠΕ. Ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ως εκ τούτου 
ότι θα ήταν εύκολο για την Επιτροπή να παρέμβει στις αυστριακές αρχές για να 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει στην απόφαση περί περάτωσης της έρευνας. 
Όμως, η επιθεώρηση του φακέλου έδειξε ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε παρόμοιες ενέρειες 
αλλά ανέμενε την τελική έκθεση εκ μέρους των αυστριακών αρχών.

Ο Διαμεσολαβητής επεσήμανε ότι θεωρούσε ότι το επιχείρημα των καταγγελλόντων ότι ο 
ρόλος του BMVIT δημιουργούσε προφανή σύγκρουση συμφερόντων ήταν επαρκώς 
αιτιολογημένο. Τόνισε τη σημασία του άρθρου 10α και υπογράμμισε περαιτέρω ότι δεν ήταν 
καθόλου δεδομένο ότι οι πολίτες θα ήταν σε θέση, σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, να 
χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία επανεξέτασης για την ex post ΕΠΕ.

Ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι θα ήταν πλέον κατάλληλο για την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει στην απόφασή του όσον αφορά την πρώτη καταγγελία και 
εξέφρασε την απορία του γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αυτό. Πρόσθεσε ότι οι αμφιβολίες του 
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 10α ενισχύθηκε από την 
απάντηση εκ μέρους του Αυστριακού Υπουργού και του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εν όψει των ανωτέρω ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι ο ισχυρισμός των καταγγελλόντων ότι 
η Επιτροπή λανθασμένα δεν κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας ήταν 
τεκμηριωμένος. Ο Διαμεσολαβητής προέβη ως εκ τούτου στο ακόλουθο σχέδιο σύστασης 
προς την Επιτροπή: 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον αφορά την εξέταση της 
καταγγελίας επί παραβάσει σχετικά με το αεροδρόμιο της Βιέννης, να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις οι οποίες έχουν επισημανθεί από τον Διαμεσολαβητή στην απόφασή του της 2ας 
Δεκεμβρίου 2009 όσον αφορά την καταγγελία 1532/2008 και να περατώσει την αξιολόγησή της 
όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η αξιολόγηση του Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης

                                               
1 Καταγγελία 2591/2010/GG.
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Κατά την αξιολόγηση των επιχειρημάτων των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία παρέλαβε μετά 
το σχέδιο σύστασης ο Διαμεσολαβητής υπενθυμίζει ότι είχε ήδη υποδείξει ότι δεδομένων των 
περιστάσεων η απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει από την Αυστρία να διεξαγάγει μια ex 
post ΕΠΕ ήταν κατ' αρχήν κατάλληλη και λογική. Το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί ως εκ 
τούτου είναι κατά πόσο η Επιτροπή εξασφάλισε ότι η εν λόγω ex post ΕΠΕ 
πραγματοποιήθηκε σωστά.

Στο πλαίσιο αυτό οι αμφιβολίες του Διαμεσολαβητή επικεντρώνονται σε δύο κυρίως 
ζητήματα:

1. την εφαρμοσιμότητα του άρθρου 10α της οδηγίας ΕΠΕ· 
2. τη σύγκρουση συμφερόντων της αρχής που διεξήγαγε την ex post ΕΠΕ.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το άρθρο 10α δεν θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί εάν οι εργασίες 
είχαν υποβληθεί σε μια ex ante ΕΠΕ, καθώς το εν λόγω άρθρο εισήχθη με την οδηγία 
2003/35/ΕΚ, η οποία θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ έως τις 25 Ιουνίου 2005. Ο Διαμεσολαβητής 
θεωρεί ότι το εν λόγω επιχείρημα είναι εύλογο, αλλά δεν είναι πεπεισμένος ότι το άρθρο δεν 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια ex post ΕΠΕ, εφόσον ο σκοπός της ex post ΕΠΕ είναι να 
προσομοιώσει όσο το δυνατόν καλύτερα μια ex ante ΕΠΕ. Επιπλέον, το άρθρο αφορά τα 
διαθέσιμα ένδικα μέσα στους πολίτες. 

Ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι δεν υφίσταται κανένας επιτακτικός λόγος για τον οποίο δεν θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί το εν λόγω άρθρο στην ex post ΕΠΕ. Οι αυστριακές αρχές 
παρέλειψαν να διεξαγάγουν μια ΕΠΕ και, δεδομένου ότι η νομοθεσία έχει εξελιχθεί έκτοτε, 
θα ήταν λογικό και δίκαιο οι εν λόγω αλλαγές να ληφθούν υπόψη, προς το συμφέρον των 
ενεχόμενων πολιτών.

Ο Διαμεσολαβητής σημειώνει ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι «παρέμεινε πεπεισμένη» ότι το 
άρθρο 10α δεν ήταν εφαρμόσιμο. Στην έρευνά του στην πρώτη καταγγελία ο 
Διαμεσολαβητής ζήτησε ειδικά από την Επιτροπή τις απόψεις της στο εν λόγω θέμα και στην 
απάντησή της η Επιτροπή αναφέρει «ότι θεωρούσε ότι αυτές οι πτυχές που καλύπτονται από 
την ex post ΕΠΕ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου όπως αναφέρεται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας». Όταν ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή 
περαιτέρω εξηγήσεις για το λόγω θέμα, η τελευταία προσέθεσε ότι το άρθρο 10α «θα πρέπει 
ίσως να ερμηνευθεί ακόμη και στο πλαίσιο μιας ex post ΕΠΕ, ως παρέχον πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε σχέση με τη διοικητική απόφαση σε ό,τι αφορά περαιτέρω πιθανή δράση ως 
συνέπεια των ευρημάτων της εν λόγω ex post ΕΠΕ».

Κατά την άποψη του Διαμεσολαβητή, από μια σύγκριση των διαφόρων απόψεων της 
Επιτροπής προκύπτει ότι η τελευταία είτε δεν θεωρούσε αναγκαίο να εξετάσει σε βάθος κατά 
πόσον το άρθρο 10α ήταν εφαρμόσιμο στην ex post ΕΠΕ, ή προέβη σε δηλώσεις που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν τους καταγγέλλοντες και τον Διαμεσολαβητή να πιστέψουν ότι το 
εν λόγω άρθρο ήταν εφαρμόσιμο παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρούσε ότι αυτό δεν 
ίσχυε. Ο Διαμεσολαβητής πιστεύει ως εκ τούτου ότι οιαδήποτε από τις εν λόγω πιθανές 
ερμηνείες θα καταστούσε σαφή μια σοβαρή έλλειψη συμμόρφωσης με τις αρχές της καλής 
διοίκησης. 
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Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10α 
επανορθώσεις δεν ήσαν διαθέσιμες για την ex post ΕΠΕ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από 
την τρέχουσα ΕΠΕ όσον αφορά τον νέο τρίτο διάδρομο. 

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων ο Διαμεσολαβητής επαναλαμβάνει ότι μια αρχή, η 
οποία ελλείψει αναγκαίας ΕΠΕ, έχει χορηγήσει άδειες για να διεξαχθούν εργασίες, βρίσκεται 
σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όταν απαιτείται η ίδια να διεξαγάγει μια ex post
ΕΠΕ.

Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι το υπουργείο δρούσε με βάση την αρχή της 
νομιμότητας και του κράτους δικαίου. Ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι το επιχείρημα της 
Επιτροπής μη πειστικό και το συμπέρασμά του είναι ότι η Επιτροπή απέτυχε προδήλως να 
εξετάσει το επιχείρημα των καταγγελλόντων ότι το υπουργείο βρέθηκε σε μια προφανή 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Διαμεσολαβητής προέβη ως εκ τούτου στην ακόλουθη σύσταση προς την Επιτροπή:

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την προσέγγισή της σε ό,τι αφορά την καταγγελία επί 
παραβάσει σχετικά με το αεροδρόμιο της Βιέννης και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν 
επισημανθεί από τον Διαμεσολαβητή. Αυτό σημαίνει ότι οι περαιτέρω δράσεις της Επιτροπής 
στις διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υποχρέωση των εθνικών 
αρχών να εξασφαλίζουν ότι (i) οι καταγγέλλοντες έχουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης 
ενώπιον δικαστηρίου και (ii) ότι λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια πρόδηλη 
σύγκρουση συμφερόντων στην εφαρμογή της οδηγίας 85/337ΕΟΚ. 


