
Παράρτημα Α

1.  Η ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης

Το πόρισμα της Επιτροπής Συμμόρφωσης Άαρχους δεν ανατρέπει τις
συνταγματικές αρχές του ενωσιακού δικαίου.   Η Σύμβαση της Βιέννης για το
δίκαιο των Συνθηκών (άρθρο 27) δεν επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να
επικαλούνται το εσωτερικό τους δίκαιο για να μην συμμορφώνονται με τις
διεθνείς τους υποχρεώσεις. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς επιχείρημα για να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να
συμμορφωθούν με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.

2.  Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Το επιχείρημα είναι ανακριβές: αρκεί η τροποποίηση του Κανονισμού
Άαρχους.1 Τα πορίσματα της Επιτροπής Συμμόρφωσης απευθύνονται
κατεξοχήν στα ενωσιακά δικαστήρια, τα οποία θα πρέπει να τροποποιήσουν
τη νομολογία τους έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τα ως άνω πορίσματα.

3.  Υπάρχει κίνδυνος τα ενωσιακά δικαστήρια να «πνιγούν»
από προσφυγές

Από την ανάλυση επιπτώσεων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προκύπτει ότι η τροποποίηση του Κανονισμού Άαρχους δεν θα οδηγήσει σε
πλημμυρίδα νέων υποθέσεων στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση,
το επιχείρημα δεν αφορά την υποχρέωση συμμόρφωσης. Λόγω του ισχύοντος
νομικού καθεστώτος, και από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
κανένα φυσικό πρόσωπο ή περιβαλλοντική οργάνωση δεν κατάφερε να
προσφύγει κατά των ενωσιακών οργάνων ενώπιον των ενωσιακών
δικαστηρίων για περιβαλλοντικά θέματα.

4.  H Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει ήδη διευρύνει το έννομο
συμφέρον προσφυγής των ιδιωτών

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, το επιχείρημα απορρίφθηκε
πρόσφατα από το Γενικό Δικαστήριο.2 Κατά συνέπεια, η όποια διεύρυνση δεν

1 Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ.  1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της
6ης Σεπτεμβρίου 2006,  για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των
διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες,  τη συμμετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
(Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 264 της 25.9.2006).
2 Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο
τμήμα)  της 28ης Σεπτεμβρίου 2016.  Pesticide  Action  Network  Europe  (PAN  Europe)  κ.λπ.  κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπόθεση T-600/15).



ευνοεί τους πολίτες ή τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά διαφορετικά
ιδιωτικά συμφέροντα.

5.  «Δύο μέτρα και σταθμά»: οι υποχρεώσεις των ενωσιακών
οργάνων και οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΕ κατ’ επανάληψη έχουν απαιτήσει από τα
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Σύμβασης Άαρχους που
αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Μόλις πριν δύο μήνες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσίευσε ερμηνευτικό οδηγό για τον τρόπο εφαρμογής των
διατάξεων της Σύμβασης Άαρχους που αφορούν στην πρόσβαση στη
δικαιοσύνη.3 Ωστόσο, όπως ακριβώς δεσμεύονται από τη Σύμβαση Άαρχους
τα κράτη μέλη, έτσι δεσμεύεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3 Εuropean Commission. (28.4.2017). Communication from the Commission. Commission
Notice on Access to Justice in Environmental Matters. C(2017) 2616 final.


