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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0522/2007, της Halina Messerschmidt, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Zuraw», σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά ένα σχέδιο 
για την εξόρυξη συσσωματωμάτων στο Dzwierzuty, στην ανατολική 
Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τα σχέδια για την εξόρυξη συσσωματωμάτων από τα κοιτάσματα 
της περιοχής του Gisiel, στον δήμο Dzwierzuty, στην ανατολική Πολωνία. Τονίζει ότι το 
σχέδιο όχι μόνο θα αλλάξει τη δομή του τοπίου και θα θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες 
ανάπτυξης του τουρισμού, αλλά θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων και τη διατήρηση της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας. Ως εκ τούτου, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Η αναφορά αφορά ένα σχέδιο για τη δημιουργία υπαίθριου λατομείου στην περιοχή Gisiel, 
στον δήμο Dzwierzuty. Η αναφέρουσα ζητεί να της επιτραπεί να συμμετάσχει στη διαδικασία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργείται για το σχέδιο. Διατυπώνει 
επίσης την άποψή της για το περιεχόμενο της έκθεσης της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το σχέδιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε 
προστατευόμενους οικοτόπους και είδη, και συγκεκριμένα στην περιοχή «Dymerskie Laki». 
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Στην αναφορά περιέχεται αντίγραφο επιστολής της αναφέρουσας προς τις πολωνικές αρχές 
σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και αντίγραφο της έκθεσης.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Η σχετική οδηγία είναι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε, η οποία είναι επίσης γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενου μέρους στη διοικητική διαδικασία μιας συγκεκριμένης ΕΠΕ. 
Αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών του κράτους μέλους. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, πρέπει να δίδεται στους ενδιαφερόμενους εγκαίρως 
πραγματική δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες ΕΠΕ. Το άρθρο 1 της οδηγίας ΕΠΕ 
περιλαμβάνει στον ορισμό του ενδιαφερόμενου κοινού, μεταξύ άλλων, «[…] μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την οικεία εθνική νομοθεσία 
[…]» Πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις και γνώμες στο 
στάδιο κατά το οποίο όλες οι επιλογές είναι ακόμη ανοικτές στις αρμόδιες αρχές, και πριν 
από τη λήψη της απόφασης για τη χορήγηση άδειας. Επομένως, εάν η περιβαλλοντική ένωση 
«Zuraw» πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να της επιτραπεί να 
συμμετάσχει στη διαδικασία ΕΠΕ.

Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα εμπίπτει στα σχέδια του σημείου 19 του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας ΕΠΕ «λατομεία και υπαίθρια ορυχεία, όταν η έκταση του χώρου 
υπερβαίνει τα 25 εκτάρια, ή ορυχεία εξαγωγής τύρφης, όταν η έκταση του χώρου υπερβαίνει 
τα 150 εκτάρια» για τα οποία είναι υποχρεωτική η διενέργεια ΕΠΕ.
Το εν λόγω σχέδιο υποβλήθηκε στη διαδικασία ΕΠΕ: εκπονήθηκε έκθεση, η οποία αποτέλεσε 
το αντικείμενο διαβουλεύσεων με το κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές. Η αναφέρουσα 
υπέβαλε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΠΕ που διενεργήθηκε από τις πολωνικές αρχές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις και οι 
παρατηρήσεις της στο πλαίσιο της απόφασης για τη χορήγηση άδειας για το σχέδιο.

Προστασία της φύσης 

Αν και η αναφορά δεν παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής 
αξιολόγηση της υπόθεσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να είναι εφαρμοστέες οι οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ2 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την προστασία της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) και 79/409/ΕΟΚ3 περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά).

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, όλα τα έργα ή 
σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ειδικές ζώνες διατήρησης πρέπει να 
υπόκεινται σε δέουσα εκτίμηση ως προς τις επιπτώσεις τους, λαμβανομένων υπόψη των 
                                               
1 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.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
3 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18.
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στόχων διατήρησής του τόπου. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για τις ζώνες ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ), όπως ρυθμίζονται από την οδηγία για τα πτηνά.

Η περιοχή του σχεδίου δεν έχει χαρακτηρισθεί ή δεν προτείνεται για χαρακτηρισμό ως ΖΕΠ 
(οδηγία για τα πτηνά) ή τόπος κοινοτικής σημασίας (οδηγία για τους οικοτόπους) και δεν 
είναι γνωστή στην Επιτροπή ως περιοχή που αξίζει προστασίας βάσει της οδηγίας για τα 
πτηνά ή/και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η αναφέρουσα δεν κάνει λόγο για ενδεχόμενο 
αντίκτυπο σε ΖΕΠ, και η πλησιέστερη ΖΕΠ, Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, 
φαίνεται να απέχει τόσο ώστε να είναι απίθανο να υπάρξει αντίκτυπος.

Ωστόσο, μπορεί να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά για τα είδη, 
ιδίως όσον αφορά τον γερανό (Grus grus) στην περιοχή ανάπαυσης «Zlotowisko Żurawi» 
κοντά στο χωριό Dymar. Οι πληροφορίες που παρέσχε η ΜΚΟ «Zuraw» έρχονται σε 
σύγκρουση με πληροφορίες που περιέχονται στην ΕΠΕ σχετικά με την απόσταση αυτού του 
τόπου ανάπαυσης του γερανού από την τοποθεσία του σχεδίου, και επομένως δεν είναι 
δυνατή η αξιολόγηση της υπόθεσης χωρίς αναλυτικότερες χαρτογραφικές πληροφορίες 
σχετικά με την τοποθεσία του σχεδίου.

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ1 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων, γνωστή ως οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, προβλέπει την ανάγκη για λεπτομερή 
σχεδιασμό της χρήσης των υδάτινων πόρων προκειμένου να αποφεύγονται μη βιώσιμες 
λύσεις και μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον, με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα πρώτα σχέδια 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού θα δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο του 2009. Στη 
συνέχεια, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα με αντίκτυπο σε υδάτινους πόρους ή στην ποιότητα των 
υδάτων θα πρέπει να συντονίζεται με τις διατάξεις των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα.

Συμπεράσματα

Οδηγία ΕΠΕ

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε η αναφέρουσα, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση 
της οδηγίας ΕΠΕ. Εάν η αναφέρουσα μπορεί να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες, όπως 
σχετικά με το εάν η ένωση «Zuraw» μπόρεσε να λάβει μέρος στη διαδικασία ΕΠΕ και εάν 
πληροφορήθηκε από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές πώς ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις και οι 
παρατηρήσεις τους κατά τη χορήγηση της άδειας, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω την 
κατάσταση.

Οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους

Χωρίς λεπτομερέστερες χαρτογραφικές πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του 
σχεδίου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν το προγραμματιζόμενο σχέδιο 

                                               
1 ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σ. 1.
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είναι σύμφωνο με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Εάν η αναφέρουσα παράσχει 
τέτοιες πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι πρόθυμες να διερευνήσουν περαιτέρω 
την εν λόγω υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά (πρόσθετα έγγραφα)

Η αναφορά αφορά ένα σχέδιο για τη δημιουργία υπαίθριου λατομείου εξόρυξης άμμου στην 
περιοχή Gisiel (δήμος Dzwierzuty, Πολωνία). Στα πρόσθετα έγγραφα τα οποία κατέθεσε, η 
αναφέρουσα κάνει λόγο περί μη συμμόρφωσης του σχεδίου με την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα: Το έργο, ένα λατομείο άμμου, βρίσκεται εντός της περιοχής ενός κύριου υπόγειου 
υδροφόρου στρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πόσιμου νερού 
(Olsztyn GZWP 213). Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα ζητεί η περιοχή του υδροφόρου 
στρώματος να χαρακτηρισθεί ως ζώνη προστασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο το 
δυνατόν συντομότερα, καθώς διαφορετικά τα υδροφόρα στρώματα και το σχέδιο δεν θα ήταν 
δυνατόν να προστατευθούν νομικά με κανέναν άλλο τρόπο.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα πρόσθετα έγγραφα

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 προβλέπει: -
 προστασία όλων των υδάτων (ποταμών, λιμνών, παρακτίων υδάτων και υπογείων 

υδάτων), σε συνδυασμό με την υποχρέωση επίτευξης/διατήρησης καλής ποιότητας των 
υδάτων («καλή κατάσταση») έως το 2015· η καλή κατάσταση για τα επιφανειακά ύδατα 
ορίζεται βάσει βιολογικών, χημικών και υδρομορφολογικών παραμέτρων και για τα 
υπόγεια ύδατα βάσει χημικών παραμέτρων και της ποσότητας·

 επιπρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων, για τις υδάτινες μάζες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού και για όσες προορίζονται για 
μελλοντική τέτοια χρήση·

 ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα λειτουργικά 
μέτρα για την επίτευξη καλής κατάστασης και τα συμπληρωματικά μέτρα για τις περιοχές 
άντλησης πόσιμου νερού και άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Η υδάτινη μάζα για την οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις 
οποίες παρέσχε η αναφέρουσα, δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την άντληση 
πόσιμου νερού, ούτε οι αρμόδιες αρχές την έχουν χαρακτηρίσει ως υδάτινη μάζα που 
προορίζεται για τέτοια χρήση στο μέλλον. Εντούτοις, για όλες τις υδάτινες μάζες 
(επιφανειακά και υπόγεια ύδατα) ο «τυπικός» στόχος της καλής κατάστασης πρέπει να 
επιτευχθεί, σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Η απαίτηση της αναφέρουσας να προστατευθεί περισσότερο μια συγκεκριμένη περιοχή ή μια 
υδάτινη μάζα, ως περιοχή μελλοντικής άντλησης πόσιμου νερού, συνεπώς, δεν υπόκειται 
στον έλεγχο της Επιτροπής, εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν αποφασίσει ότι η περιοχή ή η 
υδάτινη μάζα δεν προορίζεται για μελλοντική χρήση με στόχο την άντληση πόσιμου νερού. 
Ταυτοχρόνως, κάθε σχέδιο, καθώς και όποιο σχέδιο αφορά την εξόρυξη αδρανών υλικών, 

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23.11.2000, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, όπως τροποποιήθηκε
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β, της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα («καλή κατάσταση», σε συνδυασμό με την αποφυγή 
υποβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης των επιφανειακών υδάτων όσον αφορά την 
ποιότητα και την ποσότητα) και καθήκον των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έκδοσης άδειας θα είναι η διασφάλιση αυτής της συμμόρφωσης. Οι παρεκκλίσεις από τους 
στόχους της καλής κατάστασης και της μη υποβάθμισης περιορίζονται και υπόκεινται σε 
συμμόρφωση με ένα πλαίσιο προϋποθέσεων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι το προβλεπόμενο σχέδιο και ο μη 
χαρακτηρισμός της περιοχής ως προστατευόμενης περιοχής για τη μελλοντική παροχή 
πόσιμου νερού συνιστούν παράβαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

III. Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται παράβαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, δεν υπάρχει η 
απαραίτητη νομική βάση για παρέμβαση της Επιτροπής.
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