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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0846/2006 af Tomasz Grzybkowski, polsk statsborger, for 
advokatfirmaet Adwokacka Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek om den 
polske miljølovgivnings uforenelighed med EU-lovgivningen

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at den polske miljølov af 27. april 2001 er uforenelig med EU-
lovgivningen på dette område, idet han særligt henviser til Rådets direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet og Rådets direktiv 
96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Andrageren gør endvidere
gældende, at den polske miljølov er i strid med bestemmelserne i Århus-konventionen om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. Han beder derfor Europa-Parlamentet om at træffe 
foranstaltninger til at sikre, at den polske miljølovgivning bringes på linje med principperne i 
de relevante EU-instrumenter

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

"I. Andragendet

Andrageren, en polsk advokat, har indbragt en klage vedrørende uforeneligheden af den polske 
miljølovs bestemmelser (navnlig § 46, stk. 6, og § 185, stk. 2, i den polske miljølov) med 
Fællesskabets miljøbestemmelser, især artikel 10a i direktiv 85/337/EØF, ændret ved direktiv 
97/11/EF og 2003/35/EF (VVM-direktivet) og artikel 15a i direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet). 
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Andrageren hævder endvidere, at de polske bestemmelser er i strid med Århus-konventionen om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. Andrageren er af den opfattelse, at den polske lovgivning 
med hensyn til adgang til proceduren for domstolsprøvelse er for restriktiv og uretmæssigt 
begrænser miljøorganisationers adgang til en uafhængig domstolsprøvelse. Det skyldes de polske 
bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven ("MBL") (ustawa Prawo Ochrony Srodowiska af 27. april 
2001 med ændringer), som regulerer den offentlige deltagelse med hensyn til projekter, der kan 
have en betydelig indvirkning på miljøet. Nærmere bestemt drejer det sig om, at, jf. § 46, litra a), 
og § 185, stk. 2, i MBL, er anvendelsen af § 31 i det polske reglement for administrative 
procedurer ("RAP"), som regulerer ngo'ers deltagelse i administrative procedurer, udelukket for 
miljøorganisationer. Det betyder, at § 46, litra a), og § 185, stk. 2, i MBL sammen med § 50 i lov 
om forvaltningsretlige procedurer af 2002 ("LFRP"), i henhold til hvilken en offentlig 
organisation kun har ret til at indlede en sag ved domstolene inden for rammerne af dens 
retmæssige aktiviteter og i sager, der vedrører andre personers retlige interesser, såfremt den var 
part i den administrative procedure, uretmæssigt begrænser miljøorganisationers adgang til det 
polske system for domstolsprøvelse.

II. Kommissionens bemærkninger

VVM-direktivet

Artikel 10a i VVM-direktivet fastslår følgende: "Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af 
deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed, som har 
tilstrækkelig interesse, eller som gør gældende at en rettighed er krænket, når dette er en 
forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler, har adgang til ved en 
domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle 
og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse. Medlemsstaterne afgør, på hvilket 
stadium der kan rejses indsigelse mod afgørelser, handlinger eller undladelser.". Direktivet 
gør det også klart, at selv om medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig 
interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte 
offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse, anses den interesse, som 
enhver ikke-statslig organisation, jf. artikel 1, stk. 2, måtte have, imidlertid for tilstrækkelig.

IPPC-direktivet

Artikel 15a i VVM-direktivet fastslår følgende: "Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af 
deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed, som har 
tilstrækkelig interesse, eller som gør gældende at en rettighed er krænket, når dette er en 
forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler, har adgang til ved en 
domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle 
og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse. Medlemsstaterne afgør, på hvilket 
stadium der kan rejses indsigelse mod afgørelser, handlinger eller undladelser.". Lige som det 
var tilfælde med VVM-direktivet, lader IPPC-direktivet det være op til en medlemsstat at 
afgøre, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage 
og domstolsprøvelse. Det fremgår imidlertid klart af direktivet, at "med henblik på litra a) 
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anses den interesse, som enhver ikke-statslig organisation, jf. artikel 1, stk. 2, måtte have, for 
tilstrækkelig. I forbindelse med litra b) anses sådanne organisationer også for at have 
rettigheder, der kan krænkes".

Århus-konventionen

Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang 
til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen) er et internationalt 
retsinstrument. Århus-konventionen blev godkendt på vegne af Det Europæiske Fællesskab i 
overensstemmelse med procedurerne i EF-traktatens artikel 300. Den er bindende for 
Fællesskabets institutioner og for medlemsstaterne. Tilsynet med overholdelsen af 
bestemmelserne i Århus-konventionen er fastsat i konventionens artikel 15. Ifølge denne artikel 
skal parterne ved konsensus etablere frivillige arrangementer, der ikke giver anledning til 
konfrontationer, og som har en ikke-retslig og konsultativ karakter med henblik på at føre 
tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne konvention. Overholdelse af 
konventionen er konventionens parters ansvar. Jf. artikel 226 griber Kommissionen ind, hvis 
den skønner, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til traktaten. 
Kommissionen kan kun gribe ind via de bestemmelser i fællesskabsretten, som vedrører 
gennemførelsen af forpligtelserne i konventionen.

III. Konklusioner

Kommissionen er bekendt med det spørgsmål, som andrageren rejser. Kommissionen sendte 
en åbningsskrivelse til Polen den 4. juli 2006. I brevet henvises til forskellige problemer med 
polske lovbestemmelsers uforenelighed med kravene i VVM-direktivet, herunder 
uforeneligheden med direktivets artikel 10a om adgang til prøvelse ved en domstol eller et 
andet uafhængigt og upartisk organ. Da Kommissionen fandt de polske myndigheders svar 
utilfredsstillende, medtog den desuden problemet i den begrundede udtalelse, som den sendte 
til Polen den 29. juni 2007. Polen har to måneder til at svare.

Med hensyn til IPPC-direktivet er der ikke indledt nogen overtrædelsesprocedure mod Polen. 
Kommissionen agter at undersøge sagen nærmere."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. juli 2008.

"VVM-direktivet

De polske myndigheder erklærede sig enige i hovedparten af Kommissionens påstande, som 
blev offentliggjort i den begrundede udtalelse af den 29. juni 2007, herunder dem, der 
vedrørte den manglende overholdelse af direktivets artikel 10a. Som en følge heraf fremlagde 
de en række ændringer til den polske lovgivning for at sikre, at VVM-direktivet bliver 
overholdt, idet de forelagde Kommissionen et lovforslag med henblik på fuld gennemførelse 
af direktivets krav. Den seneste version af forslaget indebærer bedre adgang til proceduren for 
domstolsprøvelse end den nuværende lov og har til formål at løse påstandene i forbindelse 
med direktivets artikel 10a. Visse mangler er dog stadig ikke korrigeret. De vil blive 
behandlet ved bilaterale diskussioner mellem Kommissionen og de polske myndigheder i den 
nærmeste fremtid.    
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IPPC-direktivet 

En vurdering af, hvorvidt den polske lovgivning lever op til forpligtelserne i IPPC-direktivet, 
er under udarbejdelse. Når denne vurdering er færdiggjort, vil beslutningen om næste 
passende fase, herunder muligheden for at indlede en juridisk overtrædelsesprocedure, blive 
truffet.  

Århuskonventionen

De ovennævnte procedurer har til formål at sikre, at den polske lovgivning kommer i 
overensstemmelse med ikke bare de relevante direktiver, men også med Århuskonventionens 
bestemmelser som gennemført på fællesskabsplan."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

VVM-direktivet

Som nævnt i det foregående svar, erklærede de polske myndigheder sig enige i hovedparten af 
Kommissionens påstande, der blev fremsat i den begrundede udtalelse af 29. juni 2007, 
herunder påstandene om den nationale lovgivnings manglende overensstemmelse med VVM-
direktivets artikel 10a1. Følgelig vedtog det polske parlament den 3. oktober 2008 en ny lov 
om adgang til miljøoplysninger og miljøbeskyttelse samt offentlighedens inddragelse i 
miljøbeskyttelse og VVM-vurdering (DZ.U. 2008, nr. 199, poz 1227). Den nye lov 
foreskriver bedre adgang til procedurerne for domstolsprøvelse, og det er blevet vurderet, at 
den fjerner Kommissionens betænkeligheder vedrørende manglende overholdelse af 
direktivets artikel 10a. Loven trådte i kraft den 15. november 2008.

IPPC-direktivet

Med ovennævnte nye lov ændredes også miljølovens artikel 185, som ifølge Kommissionens 
vurdering ikke levede op til direktivets artikel 15a. Den nu gældende bestemmelse omsætter 
på fyldestgørende vis kravene i direktivets 15a til national ret.

                                               
1 EUT L 156 af 25.6.2003, s.17.


