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Betreft: Verzoekschrift 1401/2012 ingediend door Donalda Saule Surplyte (Litouwse 
nationaliteit), namens de dorpsgemeenschap Kisiniai, over een goedgekeurd 
project voor de aanleg van een groeve in het dorp Kisiniai (Klaipėda, 
Litouwen)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners maken bezwaar tegen een administratief besluit ter goedkeuring van een project 
voor de aanleg van een zand- en grindgroeve in hun dorp Kisiniai (in het district Dovilai, 
Klaipėda). Zij vrezen dat de exploitatie van deze groeve ernstige negatieve gevolgen zal 
hebben voor het gezondheid van de bevolking, aangezien de groeve zich slechts op 34 à 50 
meter afstand van woonhuizen zou bevinden. Wat de goedkeuring van het project betreft, 
stellen indieners dat de dorpsbewoners slechts gedurende tien dagen inspraak hadden. Dit 
druist in tegen de bepalingen van het Verdrag van Aarhus. Verder gaan indieners niet akkoord 
met het besluit van het regionaal departement voor milieubescherming van Klaipėda 
(referentienummer van het document: (9.14.5)-LV4-1776, van 4 mei 2011) waarin is bepaald 
dat er ter goedkeuring van dit project geen milieueffectbeoordeling hoefde te worden 
uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013.

Het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden (hierna – het Verdrag van Aarhus ) 
ten aanzien van projecten is opgenomen in de EU-wetgeving door middel van Richtlijn 
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2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten1 (hierna – de MEB-richtlijn).

Een zand- en grindgroeve in het dorp Kisiniai (Litouwen) zou onder het toepassingsgebied 
van de MEB-richtlijn kunnen vallen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de MEB-richtlijn moeten lidstaten voor de in bijlage II 
genoemde projecten per geval en/of door het vaststellen van drempelwaarden of andere 
criteria, bepalen of een project moet worden onderworpen aan een effectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

Artikel 4, lid 3, van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn bepaalt dat bij het onderzoek per 
geval of bij de vaststelling van drempelwaarden of criteria bij de toepassing van lid 2, 
rekening moet worden gehouden met de relevante selectiecriteria van bijlage III.

Op basis van de verstrekte en beschikbare informatie op de webpagina van de Kalaipėda 
Regional Environment Protection Department (regionaal departement voor 
milieubescherming van Klaipèda)2, met name dat de goedgekeurde zand- en grindgroeve een 
oppervlakte zal beslaan van 10,35 ha, valt het project in kwestie onder de categorie 
'steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I vallende projecten)' 
(Bijlage II, onder 2 a), van de MEB-richtlijn). Op basis van de verstrekte informatie lijkt het 
dat de bevoegde Litouwse autoriteiten een onderzoek per geval hebben gedaan om te bepalen 
of het project in kwestie aan een milieueffectbeoordeling moest worden onderworpen.

Indiener beweert dat de bevoegde autoriteiten in het screeningsbesluit van de MEB geen 
rekening hebben gehouden met het feit dat de afstand tussen het projectgebied en de dichtstbij 
gelegen private eigendommen 34 tot 54 meter bedraagt. Op basis van de beschikbare 
informatie lijkt het dat de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte was en ermee rekening 
heeft gehouden. Zo staat in het definitieve screeningsbesluit over de beoordeling van de 
milieugevolgen van de exploitatie van de groeve in Kisiniai onder meer dat de dichtstbijzijnde 
private eigendom zich op 30 meter van het projectgebied bevindt (80 meter van de eigenlijke 
groeve) en lezen we in de conclusies dat de grond rond de groeve zou worden opgehoogd om 
de omringende gebieden te beschermen tegen de verspreiding van stof. In dit verband moeten 
we opmerken dat in de MEB-richtlijn geen criteria of drempelwaarden met betrekking tot de 
afstand worden vastgesteld. Wel wordt vereist dat er rekening wordt gehouden met de in 
bijlage III vastgestelde relevante criteria bij het bepalen of een project al dan niet 
onderworpen moet worden aan een milieueffectbeoordeling, dat wil zeggen plaats van het 
project in een dichtbevolkt gebied, opnamevermogen van het natuurlijke milieu, en dat is in 
dit geval gebeurd. Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie dan ook niet 
vaststellen dat de autoriteiten verkeerdelijk geconcludeerd hebben dat een 
milieueffectbeoordeling voor het project in kwestie niet verplicht was. 

Indiener beweert dat de gemeenschap sinds de datum van het screeningsbesluit van de 

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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milieueffectbeoordeling slechts tien dagen tijd heeft gehad om een voorstel te doen aan de 
bevoegde autoriteit om het project te herzien. In dit verband voorziet artikel 4, lid 4, van de 
Richtlijn er enkel in dat de lidstaten ervoor zorgen dat de overeenkomstig lid 2 door de 
bevoegde instanties verrichte bepalingen ter beschikking van het publiek worden gesteld. Dit 
wordt dus niet gereguleerd in de MEB-richtlijn. Het Hof van Justitie verschaft echter wel 
duidelijkheid in zaak C-75/08 Mellor "ingeval het besluit van een lidstaat om een project als 
bedoeld in bijlage II bij Richtlijn 85/337, niet aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 van die richtlijn, de redenen aangeeft waarop het 
is gebaseerd, is dit besluit toereikend gemotiveerd indien de belanghebbenden aan de hand 
van de daarin vervatte motivering, samen met de gegevens die hun reeds ter kennis zijn 
gebracht, en eventueel aangevuld met de noodzakelijke extra informatie die het bevoegde 
nationale orgaan hun op hun verzoek moet verstrekken, kunnen beoordelen of het opportuun 
is, tegen dit besluit beroep in te stellen."1. Op basis van de beschikbare informatie lijkt het dat 
indiener in staat was om zo'n beslissing te nemen en de mogelijkheid had om zijn recht om 
beroep aan te tekenen uit te oefenen.

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie niet concluderen dat er sprake is 
van een inbreuk op de MEB-richtlijn, waardoor de verplichtingen die zijn vastgesteld in het 
Verdrag van Aarhus ten aanzien van projecten in het EU-recht zijn opgenomen.

                                               
1 C-75/08 Mellor, PB C 153, 4.7.2009, blz. 11–12, paragraaf 66.


