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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0318/2008 af Janusz Lewandowski, polsk statsborger, og fire 
medunderskrivere, om undladelse af at anvende Århus-konventionen vedrørende 
udpegningen af lokaliteten Piasnickie Laki på den polske baltiske kyst som et 
særligt beskyttet område

1. Sammendrag

Andrager klager over, at de polske myndigheder, der er ansvarlige for udpegningen af 
lokaliteten Piasnickie Laki som et særligt beskyttet område, har undladt at høre, hvad ejerne 
af det stykke land, der skal være en del af det pågældende område, mener om udpegningen. 
Andrager understreger i den forbindelse, at bestemmelserne i Århus-konventionen angående 
adgang til information, offentlig deltagelse i beslutningsprocesserne og adgang til klager og 
de retlige behandlingsprocedurer omkring miljøet er blevet seriøst ignoreret. Andrager mener 
også, at Direktiv 92/43/EØF angående bevarelsen af naturlige habitater og den vilde fauna og 
flora, der er gældende i denne sag, blev ikke korrekt fortolket af de polske miljømyndigheder. 
Han mener, at hans og andre jordbesidderes interesser er truede og beder Europa-Parlamentet 
om at undersøge sagen

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren er bekymret over den polske regerings forslag om at udpege Piasnickie Laki som 
et Natura 2000-område PLH 220021 (lokalitet af fællesskabsbetydning) via en procedure, der 
ikke omfatter høringen af de enkelte jordejere i området.
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Habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter) 
fastlægger medlemsstaternes retlige forpligtelser i forbindelse med udpegningen af lokaliteter 
af fællesskabsbetydning (LAF'er). I henhold til direktivet skal medlemsstaterne udpege 
egnede områder som LAF'er på grundlag af videnskabelige kriterier, som tydeligt fastlægges i 
direktivet. Retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol viser klart, at en 
medlemsstat ikke kan undlade at udpege de områder, der opfylder de relevante videnskabelige 
kriterier, som LAF'er af socioøkonomiske årsager (jf. Sag C-371/98).

Polen halter bagefter med udpegningen af egnede områder som LAF'er, hvilket er en alvorlig 
fejl i forhold til at opfylde Polens retlige forpligtelser i henhold til habitatdirektivet.
Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Polen i april 2006, som de polske myndigheder 
besvarede i juli 2006. I lyset af det utilfredsstillende svar og den utilstrækkelige udpegning 
sendte Kommissionen den 15. december 2006 en begrundet udtalelse til Polen. I mellemtiden 
sendte Polen i oktober 2006 et forslag til Kommissionen om 41 nye LAF'er og udvidelser til 
syv eksisterende LAF'er. Efter fremsendelsen af den begrundede udtalelse sendte Polen 
yderligere forslag til nye LAF'er til Kommissionen (over 50 i april og over 60 i september 
2007). Kommissionen forventer at modtage flere forslag fra de polske myndigheder i den 
nære fremtid, og efter en vurdering af disse nye forslag, vil Kommissionen beslutte, hvilke 
skridt der skal tages med hensyn til denne overtrædelse.

Habitatdirektivet indeholder ingen krav om, at offentligheden skal høres, når LAF'er skal 
udpeges. Det er således overladt fuldstændig til de nationale myndigheder at afgøre, om der 
eventuelt skal gennemføres høringer. Kommissionen har for sin del altid anbefalet 
medlemsstaterne at fokusere på og opnå den størst mulige bevidstgørelse af offentligheden 
om anvendelsesområdet og målene med fællesskabslovgivningen om bevarelse af natur og 
biodiversitet. Så vidt Kommissionen kan bedømme, foretager de kompetente nationale 
myndigheder i henhold til det polske retssystem disse høringer af de lokale 
forvaltningsorganer, der er blevet oprettet ved lokalvalg.

Kommissionen anerkender behovet for de berørte parters inddragelse i forvaltningen af 
Natura 2000-netværket og har støttet to polske Phare-projekter vedrørende 
kapacitetsopbygning, hvoraf det ene skal forbedre høringen og samarbejdet med de berørte 
parter (herunder jordejere) i udviklingen af forvaltningsplaner for Natura 2000-områder, og 
det andet skal fremme en bedre offentlig formidling af Natura 2000.

Natura 2000-netværket er ikke blot et netværk af naturreservater, hvor al menneskelig 
aktivitet er forbudt eller begrænset. Hovedformålet med Natura 2000 er at fremme 
opretholdelsen af biodiversitet, samtidig med at der tages hensyn til økonomiske, sociale, 
kulturelle og regionale krav. Det anerkender, at mennesket udgør en integrerende del af 
naturen, og at de to fungerer bedst i partnerskab med hinanden. Mange områder i Natura 2000 
er værdifulde på grund af den måde, hvorpå de er blevet forvaltet indtil nu, og det er vigtigt at 
sikre, at denne bæredygtige praksis kan fortsætte i fremtiden. En sådan fremgangsmåde 
indebærer mange fordele både for naturbevarelsen og for de mennesker, der lever og arbejder 
i Natura 2000-områder. Ved aktivt at inddrage forskellige brugere af jorden i forvaltningen af 
Natura 2000-områder er det muligt at sikre, at sårbare seminaturlige levesteder og arter, der er 
afhængige af en positiv forvaltning, opretholdes. Der er også muligheder for under forskellige 
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fællesskabsfonde at finansiere aktiviteter, der bidrager til gennemførelsen af Natura 2000. 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) kan f.eks. yde 
støtte til landmænd, skovbrugere og andre jordbrugere, der indgår i en positiv forvaltning af 
jord i Natura 2000-netværk. Anvendelsen af denne fond via foranstaltninger i såkaldte 
programmer for udvikling af landdistrikterne henhører under de relevante nationale 
myndigheder.

Hvad angår Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, 
bemærker andragerne, at høringsprocessen for de foreslåede bevaringsområder ikke giver 
ejere af fast ejendom mulighed for at deltage. De mener, at den manglende høring er i strid 
med konventionens artikel 8.
.
Artikel 8 i konventionen omhandler offentlige myndigheders udarbejdelse af generelt 
anvendelige juridisk bindende regler, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. I 
artiklens relevante del fastsættes det, at "hver part stræber efter at fremme effektiv offentlig 
deltagelse på et passende tidspunkt" under udarbejdelsen af disse regler.

Kommissionen bemærker i den henseende, at afgørelsen om, hvorvidt procedurerne for 
udpegning af områder som lokaliteter af fællesskabsbetydning skal karakteriseres som 
generelt anvendelige juridisk bindende regler efter polsk lovgivning, skal træffes i henhold til 
den polske lovgivning. Under alle omstændigheder mener Kommissionen, at selv om disse 
procedurer måtte karakteriseres som generelt anvendelige juridisk bindende regler i lyset af 
den skønsbeføjelse, der udtrykkeligt anerkendes i konventionens artikel 8, er den manglende 
konsekvente høring af jordejere ved udpegningen af LAF'er ikke i strid med denne 
bestemmelse.

Konklusioner

Medlemsstaterne er retligt forpligtede til at udpege egnede områder (som opfylder de 
relevante videnskabelige kriterier) som LAF'er, og de kan ikke afstå fra denne forpligtelse til 
at udpege områder af socioøkonomiske årsager. Kommissionen har ikke påvist nogen 
væsentlige grunde, der kan sætte spørgsmålstegn ved korrektheden ved proceduren for Polens 
udpegning af de pågældende LAF'er. Ansvaret for en passende høringsproces ved 
udpegningen og forvaltningen af Natura 2000-områder påhviler medlemsstaten. Der kan ikke 
påvises noget brud på Århuskonventionen."


