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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0360/2006 af Radoslaw Szymczuk, polsk statsborger, for "Workshop for 
All Beings", om påstået brud på EU-lovgivningen i forbindelse med moderniseringen og 
saneringen af tovbanen fra Kuznice til Kasprowy Wierch i Natura 2000-området Tatra-
bjergene

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at gribe ind for at forhindre de kompetente 
polske myndigheders planer om at modernisere og sanere tovbanen fra Kuznice til Kasprowy 
Wierch i Natura 2000-området nationalparken i Tatra-bjergene. Han anfører, at der ikke er 
udført en undersøgelse af indvirkningerne på miljøet for projektet, og at der er sket en åbenlys 
krænkelse af Rådets direktiv 79/406/EØF om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andragendet

Andrageren er bekymret over planerne om at ombygge og sanere tovbanen fra Kuźnice til 
Kasprowy Wierch-bjerget i Natura 2000-området Tatra-bjergene. Ifølge planerne skal 
tovbanens kapacitet øges fra 180 til 360 passagerer i timen i begge retninger i vintersæsonen.
Ombygningsarbejdet vil omfatte udskiftning af tovbanens pyloner med fundamenter samt 
ombygning af stationerne. Det er planen, at der skal bruges en helikopter til arbejdet. Ifølge 
andrageren er den planlagte investering placeret i det centrale område i et Natura 2000-
område og vil helt klart have en negativ indvirkning på stedet. Andrageren gør gældende, at 
de polske myndigheder ved at give tilladelse til ombygningsarbejdet overtræder direktiv 
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92/43/EØF1 om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), direktiv 
79/409/EØF2 om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet) og 85/337/EØF3 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet).

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har modtaget to andre klager over dette projekt med påstande om lignende 
overtrædelser af ovennævnte direktiver.

Vurdering af indvirkningen på miljøet
Byggetilladelsesproceduren for dette projekt blev tilsyneladende indledt før Polens tiltrædelse 
til EU, og beslutningen om placeringen blev truffet i september 2003. Ifølge EF-domstolens 
retspraksis (se f.eks. sag C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) finder VVM-
direktivet ikke anvendelse, hvis byggetilladelsesproceduren blev indledt før direktivets 
ikrafttrædelsesdato, selv om beslutningen om projektet blev truffet senere. På grundlag af de 
fremsendte oplysninger finder direktivet tilsyneladende ikke anvendelse på denne sag, og der 
er i denne henseende ikke sket nogen overtrædelse, idet direktivets ikrafttrædelsesdato for 
Polen var den 1. maj 2004.

Beskyttelse af naturen
De forhåndenværende oplysninger viser, at projektet er placeret i et Natura 2000-område 
("Tatry", PLC 120001), som er udpeget som et særligt beskyttet område (SPA) i henhold til 
fugledirektivet og foreslået for Kommissionen som en lokalitet af fællesskabsbetydning 
(pSCI) i henhold til habitatdirektivet.

Kommissionen finder, at forpligtelsen i habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, synes at finde 
anvendelse på dette område fra datoen for Polens tiltrædelse til Den Europæiske Union, dvs. 
den 1. maj 2004 (se sag C-209/04, Kommissionen mod Østrig), idet projektet finder sted inden 
for et SPA, og ansøgningen om tilladelse til projektet formelt blev indgivet før direktivets 
ikrafttrædelse. I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, samt artikel 7 skal 
medlemsstaterne i særligt beskyttede områder træffe passende foranstaltninger for at undgå 
forringelse af levestederne samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget.

Der kan være lignende forpligtelser i habitatdirektivet vedrørende indvirkningerne på den 
foreslåede lokalitet af fællesskabsbetydning.

På grundlag af de generelle oplysninger, som andrageren har fremsendt, synes der ved første 
øjekast at være grund til at konkludere, at projektet kan have negative indvirkninger på det 
pågældende område.

  
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
3 EFT L 175 af 05.7.1985, s. 40-48.
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Konklusioner

Eftersom byggetilladelsesproceduren for projektet blev indledt før VVM-direktivets 
ikrafttrædelsesdato, finder VVM-direktivet ikke anvendelse på denne sag, og der er i denne 
henseende ikke sket nogen overtrædelse.

På grundlag af de forhåndenværende oplysninger vil Kommissionen vurdere, hvorvidt det 
planlagte projekt er i fuld overensstemmelse med EU's lovgivning om beskyttelse af naturen.
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