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Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής
Οκτωβρίου 2011 [αίτηση του Court of Appeal in Northern
Ireland (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Department of the Environment for
Northern Ireland κατά Seaport (NI) Ltd, Magherafelt
district Council, F P McCann (Developments) Ltd,
Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small
Contracts, Creagh Concrete Products Ltd
(Υπόθεση C-474/10) (1)
(Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Οδηγία
2001/42/ΕΚ — Άρθρο 6 — Καθορισμός, για τις ανάγκες
διαβουλεύσεως, της αρχής η οποία ενδεχομένως ενδιαφέρε
ται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρμογής σχε
δίων και προγραμμάτων — Δυνατότητα εκπονήσεως σχε
δίων και προγραμμάτων από την αρμόδια για διαβουλεύ
σεις αρχή — Υποχρέωση καθορισμού αυτοτελούς αρχής —
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έννοια, ιδίως, ότι η υπηρεσία αυτή διαθέτει δικά της διοικητικά
μέσα και δικό της προσωπικό και είναι, συνεπώς, σε θέση να
εκπληρώσει τα καθήκοντα που ανατίθενται στις αρμόδιες για
διαβουλεύσεις αρχές, βάσει του εν λόγω άρθρου 6, παράγρα
φος 3, και, ειδικότερα, να εκφράζει αντικειμενικώς τη γνώμη
της επί σχεδίου ή προγράμματος που εκπονεί η αρχή στην
οποία οργανικώς ανήκει.
2) Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 2001/42 έχει την
έννοια ότι δεν επιβάλλει τον ακριβή καθορισμό, στην εθνική
ρύθμιση η οποία μεταφέρει την οδηγία αυτή στην εσωτερική
έννομη τάξη, των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να
μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους, επί ορισμένου προκα
ταρκτικού σχεδίου ή προγράμματος και της περιβαλλοντικής
μελέτης που το αφορά, οι ορισθείσες αρχές και το κοινό που
θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί από αυτό, κατά την έννοια των
παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου, και, κατά συνέ
πεια, η εν λόγω παράγραφος 2 δεν αποκλείει τον ανά περί
πτωση καθορισμό των εν λόγω προθεσμιών από την αρχή που
εκπονεί το σχέδιο ή πρόγραμμα. Εντούτοις, στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η εν λόγω παράγραφος 2 επιβάλλει ότι,
για τις ανάγκες της διαβουλεύσεως των εν λόγω αρχών με
το εν λόγω κοινό επί ορισμένου προγράμματος ή σχεδίου, η
όντως ορισθείσα προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και να
παρέχει, συνεπώς, στα ανωτέρω πρόσωπα μια πραγματική
ευκαιρία να εκφράσουν εγκαίρως τη γνώμη τους επί του
συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος και επί της περιβαλ
λοντικής μελέτης του.

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Department of the Environment for Northern Ireland

(1) ΕΕ C 13 της 15.1.2011.
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Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann
(Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd,
G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 5 Σεπτεμβρίου
2011 — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) κατά
Kyocera Mita Deutschland GmbH κ.λπ.

Αντικείμενο
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Court of Appeal in
Northern Ireland — Ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και
4, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων
(ΕΕ L 197, σ. 30) — Ορισμός της αρμόδιας για διαβουλεύσεις
αρχής, η οποία ενδεχομένως ενδιαφέρεται για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της εφαρμογής ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων —
Ρυθμίσεις για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις των αρχών και
του κοινού
Διατακτικό
1) Υπό περιστάσεις όπως αυτές των υποθέσεων της κύριας δίκης,
το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιου
νίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, δεν επι
βάλλει τη σύσταση ή τον καθορισμό νέας αρχής για τη διε
νέργεια διαβουλεύσεων, κατά την έννοια της εν λόγω διατά
ξεως, εφόσον διακρίνονται λειτουργικώς οι υπηρεσίες της
αρχής η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια διαβου
λεύσεων σε περιβαλλοντικά θέματα και η οποία έχει ορισθεί
προς τούτο, κατά τρόπο συνεπαγόμενο την πραγματική αυτο
τέλεια μιας εσωτερικής διοικητικής υπηρεσίας της, με την
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Ενάγουσα: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Εναγόμενες: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutsch
land GmbH και Xerox GmbH
Προδικαστικά ερωτήματος
Υποβάλλεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτηση έκδο
σης προδικαστικής απόφασης επί των εξής ερωτημάτων, τα οποία
αφορούν την ερμηνεία της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και
συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (1):

