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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt een strengere bescherming van de biodiversiteit in de Europese Unie en in het 
bijzonder in Polen. Hij is van oordeel dat de maatregelen die tot nu toe in Polen werden 
genomen om het Natura 2000-progamma tot uitvoering te brengen, onvoldoende zijn geweest. 
In dit opzicht hekelt hij het feit dat de door de Poolse regering aan de Europese Commissie 
voorgelegde lijst met gebieden geen veelomvattend netwerk van beschermde gebieden 
waarborgt, aangezien deze lijst belangrijke habitats uitsluit. Volgens hem wordt het probleem 
verergerd door de verkeerde interpretatie van het programma door de Poolse autoriteiten die 
blijkbaar menen dat alle vormen van nieuwe ontwikkeling en bestaande activiteiten in 
aangewezen gebieden zouden moeten worden beperkt. Indiener voert ook aan dat het EU-
beleid inzake infrastructuur, transport en landbouw een negatief effect heeft op de 
biodiversiteit en het wild in Polen, aangezien projecten en activiteiten worden gesubsidieerd 
die milieuverontreiniging en de versplintering van de habitat veroorzaken. Als voorbeeld 
verwijst hij naar een deel van het Trans-Europese vervoersnet dat het Biebrzanski National 
Park, een voorgesteld Natura 2000-gebied, aantast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 april 2005

Dit verzoekschrift gaat over verschillende kwesties inzake natuurbehoud in de EU en in het 
bijzonder in Polen. Naar de meeste kwesties wordt echter heel algemeen verwezen en slechts 
twee ervan zouden relevant kunnen zijn voor de vaststelling van mogelijke inbreuken op de 
communautaire milieuwetgeving. Namelijk: de oprichting van het Natura 2000-netwerk in 
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Polen en onvoldoende bescherming van de natuur onder dit programma, ook met betrekking 
tot de voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen en bestaande activiteiten in de Natura 2000-
gebieden, en de aanleg van een autosnelweg doorheen het Biebrzański National Park.

Oprichting van het Natura 2000-netwerk in Polen
Zoals was vereist, maakte Polen bij zijn toetreding tot de EU in mei 2004 aan de Europese 
Commissie een lijst over waarin de gebieden werden aangeduid die onder de vogelrichtlijn 
(Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand) en de habitatrichtlijn (Richtlijn 
92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna) 
vallen. Deze lijsten, samen met de door de andere nieuwe lidstaten ingediende lijsten, worden 
momenteel op hun volledigheid gecontroleerd. 

De Commissie heeft met name voor Polen een klacht betreffende onvoldoende aangeduide 
gebieden ontvangen. De klacht is opgetekend en zal worden behandeld, verder rekening 
houdend met de resultaten van de evaluatie van de ingediende lijsten van gebieden.

Voorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen en bestaande activiteiten in het Natura 2000-
netwerk.
Het Natura 2000-netwerk omvat speciale beschermingszones (SAC), zoals vastgelegd in de 
habitatrichtlijn, en speciale beschermingszones (SPA), zoals vastgelegd in de vogelrichtlijn. 

De procedure in de vogelrichtlijn om gebieden te selecteren en aan te duiden, bestaat uit één 
fase, terwijl de procedure in de habitatrichtlijn in verschillende fasen is verdeeld (de lidstaten 
stellen een lijst voor met gebieden van communautair belang (GCB). De Commissie stelt, op 
grond van de nationale lijsten en in overeenstemming met iedere lidstaat, een ontwerplijst van 
GCB's op. Vervolgens wordt de lijst aangenomen en duiden de lidstaten de GCB's aan als 
SAC's.

De gebieden die Polen heeft aangeduid, hebben momenteel de status van speciale 
beschermingszone (krachtens de vogelrichtlijn) en van voorgestelde gebieden van 
communautair belang (krachtens de habitatrichtlijn).

Projecten in Polen in krachtens de vogelrichtlijn aangeduide gebieden vallen nu al onder 
artikel 6, leden 3 en 4 van de habitatrichtlijn, waarin voornamelijk wordt vereist dat de 
gevolgen van het project voor het gebied zouden worden beoordeeld. Bij een negatieve 
beoordeling van de gevolgen dienen alternatieve oplossingen te worden overwogen en, als een 
plan of project toch moet worden uitgevoerd om dwingende redenen van groot openbaar 
belang, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de 
complete samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. In sommige gevallen is een advies van 
de Commissie vereist.
De algemene bescherming van soorten en de habitat in deze gebieden is vereist krachtens 
artikel 6, lid 2 van de habitatrichtlijn.

Projecten in GCB's vallen volgens het recente arrest van het Hof van Justitie in zaak C-117/03 
niet onder het toepassingsgebied van artikel 6, lid 3 en lid 4 van de habitatrichtlijn. Volgens 
datzelfde arrest moeten lidstaten voor deze gebieden echter passende 
beschermingsmaatregelen treffen die conform zijn met de instandhoudingsdoelstelling van de 
richtlijn en tot doel hebben de relevante ecologische waarde die deze gebieden op nationaal 
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niveau hebben, te waarborgen. Artikel 6, lid 3 en lid 4 van de habitatrichtlijn zal van 
toepassing zijn wanneer deze GCB's speciale beschermingszones (SAC) worden. 

Als de Commissie informatie ontvangt die aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid 
betreffende de naleving door de lidstaten van bovengenoemde bepalingen, zal de Commissie 
alle passende maatregelen treffen, waaronder indien noodzakelijk het starten van 
inbreukprocedures overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag, om een einde te maken 
aan de inbreuk.

Aanleg van een autosnelweg doorheen het Biebrzański National Park
De Commissie heeft een klacht betreffende deze zaak opgetekend en onderzoekt momenteel 
de kwestie. Daarnaast voeren de diensten van de Commissie een onderzoek naar de gevolgen 
van de pan-Europese transportcorridor I (PETC I) doorheen Helsinki, Tallinn, Riga, Kaunus 
en Warschau.

Er moet worden benadrukt dat de corridors van de Trans-Europese vervoersnetwerken in 
nauwe samenwerking met de lidstaten worden ingevoerd en dat ze niet, zoals vaak wordt 
voorgesteld, beperkt zijn tot specifieke wegen, maar veeleer brede corridors zijn waarbij, in 
de meeste gevallen, verschillende alternatieven mogelijk zijn.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 september 2005

Bij zijn toetreding tot de EU in mei 2004 maakte Polen aan de Europese Commissie een lijst
over waarin de gebieden werden aangeduid die onder de vogelrichtlijn (Richtlijn 
79/409/EEG1) inzake het behoud van de vogelstand) en de habitatrichtlijn (Richtlijn 
92/43/EEG2) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna)
vallen. Deze lijsten worden nog gecontroleerd.

De diensten van de Commissie hebben contact opgenomen met de Poolse autoriteiten 
betreffende een tekort aan aangeduide Natura 2000-gebieden. De Poolse autoriteiten hebben 
hun bereidheid uitgedrukt om meer gebieden van het Natura 2000-netwerk in Polen aan te 
duiden en hebben de Commissie een informeel voorstel voor bijkomende gebieden van 
communautair belang in het berggebied voorgelegd. De Commissie verwacht in de nabije 
toekomst de formele indiening van voorstellen voor deze gebieden en voor bijkomende 
gebieden in de continentale regio.

De diensten van de Commissie hebben ook een klacht opgetekend betreffende onvoldoende 
aangeduide gebieden door Polen.

Deze klacht zal door de diensten van de Commissie worden beoordeeld zodra de voorgestelde 
uiterste datum (eind november 2005) voor de officiële indiening van bijkomende gebieden 
door de Poolse autoriteiten is verstreken.

Aanleg van een autoweg door het nationale park Biebrzanski

De Commissie heeft een inbreukprocedure geopend over deze kwestie en de Poolse 

  
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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autoriteiten een verzoek om opheldering over een aantal kwesties doen toekomen .

In hun antwoord hebben de Poolse autoriteiten de Commissie ervan op de hoogte gesteld dat 
de kwestie van de Via Baltica het onderwerp is geweest van een aanbeveling van het 
permanente comité van het Verdrag van Bern die in de EG-rechtsorde is omgezet door middel 
van Richtlijn 94/43/EEG. 

De Poolse autoriteiten hebben voorts bijzonderheden verschaft over een document dat de 
basis zal vormen voor een milieubeoordeling en dat voorbereid wordt door een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en het Ministerie van 
Milieuzaken. De precieze reikwijdte van de beoordeling is nog niet vastgesteld.

De Commissie zal de voortgang van dit dossier blijven volgen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

In januari 2006 diende Polen een voor het berggebied bijkomende lijst in inclusief 9 nieuwe 
voorgestelde gebieden van communautair belang en de uitbreiding van een eerder voorgesteld 
gebied van communautair belang. De Poolse lijst met voorgestelde gebieden voor het Natura-
2000 netwerk is desondanks nog steeds ontoereikend. Hoewel de Poolse autoriteiten de 
Commissie op de hoogte hebben gesteld van het plan om in januari 2006 de lijst met 
bijkomende voorgestelde gebieden van communautair belang in de continentale regio in te 
dienen is een dergelijk bijkomend voorstel nog niet aan de Commissie toegezonden. De 
Poolse autoriteiten hebben de Commissie op de hoogte gesteld van het voornemen 
bijkomende speciale beschermingszones (SAC) (zoals voorgeschreven door de vogelrichtlijn) 
vanaf juni 2006 aan te wijzen. 

De diensten van de Commissie zullen dit klachtendossier blijven volgen. 

Aanleg van een autoweg door het nationale park Biebrzanski

De Commissie heeft nieuwe klachten inzake Via Baltica ontvangen Aan de hand van deze 
klachten beschikt men over nieuwe informatie die een ander licht op de kwestie werpt. Een 
aan de Poolse autoriteiten gerichte brief met het verzoek om verdere opheldering is onderweg.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

De Commissie was van mening dat, nadat Polen de lijst met bijkomende voorgestelde 
gebieden van communautair belang in januari 2006 had ingediend, de lijst met gebieden voor 
het Natura-2000 netwerk nog steeds ontoereikend was. Aangezien er geen overzicht van
bijkomende gebieden van communautair belang (GCB) aan de Commissie was toegezonden, 
en de Poolse autoriteiten aangaven dat de aanduiding en toewijzing van bijkomende speciale 
beschermingszones (SPA, zoals vereist volgens de vogelrichtlijn) pas gepland was voor juni 
2006, heeft de Commissie in april 2006 een schriftelijke aanmaning gezonden aan Polen.

De Poolse autoriteiten hebben deze schriftelijke aanmaning beantwoord en hebben daarbij 
onder andere een tijdschema voor het aanduiden van bijkomende speciale beschermingszones,
alsook officiële voorstellen voor GCB’s ingediend. Dit antwoord wordt momenteel 
beoordeeld, met name om te bepalen of de voorgestelde bijkomende aangeduide gebieden en 
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voorstellen voor GCB’s de tekortkomingen zouden opheffen. 

Aanleg van een autoweg door het nationale park Biebrzanski

Op dit moment onderzoekt de Commissie verschillende klachten met betrekking tot het 
wegenbouwproject Via Baltica.

Blijkbaar wordt er op dit moment een strategische milieubeoordeling door de Poolse 
autoriteiten uitgevoerd die tegen het eind van 2006 zal zijn afgerond. Bovendien werden de 
aanvankelijk verleende bouwvergunningen ingetrokken door de minister van Milieuzaken, en 
zijn de nieuwe vergunningen nog niet verleend.
De Commissie houdt contact met de Poolse autoriteiten met betrekking tot dit project en heeft
onlangs nog een nieuw verzoek om informatie gestuurd. Dit laatste in het licht van de recente 
ontwikkelingen, zoals de resoluties van de minister van Milieuzaken met betrekking tot het
ringwegproject bij Augustow, die nieuwe elementen voor verzachtende en compenserende 
maatregelen voor het project lijken te bevatten. De Commissie onderzoekt het recente 
antwoord van Polen op haar brief.
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