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Verzoekschrift 0360/2006, ingediend door Radoslaw Szymczuk (Poolse nationaliteit), 
namens 'Workshop for All Beings', over vermeende schending van EU-wetgeving in 
verband met de modernisering en herontwikkeling van de kabelbaan van Kuznice naar 
Kasprowy Wierch in het Natura 2000-gebied in het Tatragebergte

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om tussenkomst om de door de bevoegde Poolse 
autoriteiten geplande modernisering en herontwikkeling van de kabelbaan van Kuznice naar 
Kasprowy Wierch, gelegen in het Tatra Mountains National Park, een Natura 2000-gebied, te 
voorkomen. Hij stelt dat er geen onderzoek naar de milieugevolgen van het project is 
uitgevoerd en dat er sprake is van een overduidelijke schending van Richtlijn 79/409/EEG van 
de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en de Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Het verzoekschrift

Indiener is bezorgd over de geplande modernisering en herontwikkeling van de kabelbaan van 
Kuznice naar Kasprowy Wierch, gelegen in het Natura 2000-gebied in het Tatragebergte. 
Deze plannen voorzien in een uitbreiding van de capaciteit van de kabelbaan van 180 naar 
360 passagiers per richting per uur gedurende het winterseizoen. De beoogde
bouwwerkzaamheden omvatten de vervanging van de pijlers van de kabelbaan inclusief 
fundamenten, alsmede de verbouwing van de stations. Tijdens deze werkzaamheden zal 
gebruik worden gemaakt van een helikopter. Volgens indiener zal het geplande project 
midden in het kerngebied van een Natura 2000-locatie worden verwezenlijkt en duidelijk 
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negatieve gevolgen hebben voor het betreffende gebied. Indiener stelt dat de Poolse 
autoriteiten door een vergunning voor deze bouwwerkzaamheden te verlenen inbreuk hebben 
gemaakt op Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (habitatrichtlijn), Richtlijn 79/409/EEG2 inzake het behoud van de 
vogelstand (vogelrichtlijn) en Richtlijn 85/337/EEG3 betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn).

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft ook twee klachten ontvangen over vermeende inbreuken van deze aard 
op de bovengenoemde richtlijnen in verband met dit project.

Milieu-effectbeoordeling

Kennelijk werd de vergunningsprocedure voor dit project vóór de toetreding van Polen tot de 
EU gestart en werd in september 2003 een beslissing over het bestemmingsplan voor deze 
locatie genomen. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (zie bijvoorbeeld 
zaak C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) is de MEB-richtlijn niet van 
toepassing wanneer de vergunningsprocedure werd gestart voor de datum van de 
inwerkingtreding van de richtlijn, ook al wordt de beslissing over het project op een latere 
datum genomen. Aangezien deze richtlijn voor Polen op 1 mei 2004 in werking trad ziet het 
er op grond van de beschikbare informatie naar uit dat de richtlijn in dit geval niet van 
toepassing is en dat in verband hiermee geen sprake is van een inbreuk.

Natuurbehoud

Uit de beschikbare informatie komt naar voren dat het project in een Natura 2000-gebied 
(“Tatry”, PLC 120001) zal worden verwezenlijkt dat uit hoofde van de vogelrichtlijn is 
aangewezen als speciaal beschermingsgebied. Tevens is de Commissie voorgesteld het gebied 
overeenkomstig de habitatrichtlijn aan te merken als voorgesteld gebied van communautair
belang (vGCB). 

Aangezien het project gepland is in een speciaal beschermingsgebied en de 
vergunningsaanvraag voor het project formeel is ingediend vóór de inwerkingtreding van de 
richtlijn is de Commissie van oordeel dat de verplichting zoals vastgelegd in artikel 6, lid 2 
van de habitatrichtlijn van toepassing is op het gebied vanaf de datum van toetreding van 
Polen tot de Europese Unie, d.w.z. vanaf 1 mei 2004 (zie zaak C-209/04, Commissie / 
Oostenrijk). Op grond van artikel 6, lid 2 juncto artikel 7 van de habitatrichtlijn zijn de 
lidstaten verplicht om gepaste stappen te ondernemen om de achteruitgang van natuurlijke 
habitats en de verstoring van de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen te vermijden.

Uit hoofde van de habitatrichtlijn gelden mogelijk soortgelijke verplichtingen met betrekking 
tot de gevolgen voor het vGCB.

  
1 OJ L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 OJ L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
3 OJ L 175, 05.7.1985 p. 40-48.
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Op basis van de door indiener verstrekte algemene informatie zijn er op het eerste gezicht 
redenen om aan te nemen dat het project nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het 
betreffende gebied.

Conclusies

Aangezien de vergunningsprocedure voor het project voor de inwerkingtreding van de MEB-
richtlijn werd gestart is de MEB-richtlijn in dit geval niet van toepassing en kan geen inbreuk 
hierop worden vastgesteld.

Op basis van de beschikbare informatie zal de Commissie beoordelen of het geplande project 
volledig in overeenstemming is met de natuurbeschermingswetgeving van de EU. 
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