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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0745/2006 af Marta Brzozowska, polsk statsborger, for
"Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków", om beskyttelsen af den hvide 
stork (ciconia ciconia) i Warminsko-Mazurskie i det nordøstlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at den hvide stork (ciconia ciconia), som er en af de arter, der er
henvist til i bilag 1 i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om bevarelsen af vilde fugle 
(fugledirektivet) - og findes i området Warminsko-Mazurskie Natura 2000, trues af en række 
aktiviteter, der er en del af et program for udvikling af landdistrikter. Med henblik på de 
nationale myndigheders manglende vilje til at tage hensyn til foreningens indsigelser, beder 
andrageren Europa-Parlamentet om tage skridt til at sikre, at programmet for udvikling af 
landdistriktet gennemføres i fuld overensstemmelse med den relevante EU-miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"Andragendet

Andrageren hævder, at de kompetente myndigheder ikke har vedtaget en beskyttelsesplan for 
de næste 20 år i relation til det særligt beskyttede område (SPA) "Warminskie Bociany" (PLB 
280009), som det er påkrævet i henhold til polsk lovgivning, og leverer oplysninger om den 
juridiske status for området "Warminskie Bociany". En del af området hører under National 
Forests Enterprise (Lasy Panstwowe), mens andre områder ejes af private landmænd. De 
sidstnævnte bruger oftest programmet, der medfinansieres af EU, dvs. Foranstaltning 5 
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skovrejsning på landbrugsjord, der hører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, og formindsker derved det samlede leveområde, 
der hidtil er blevet benyttet af den hvide stork (Ciconia ciconia). Den procedure, der fører til 
skovrejsning på landbrugsjord, udføres af Agency for Restructuring and Modernisation of 
Agriculture i direkte samarbejde med jordejerne. Kommunale kontorer udsteder kun attesten, 
hvis det pågældende område skal skovrejses i henhold til lokale planer om landanvendelse. 
Polsk lovgivning fastsætter, at den ansvarlige for Voivode Nature Conservation kun skal 
informeres, når landområdet til skovrejsning er placeret i et Natura 2000-område og er større 
end 20 ha. Men ifølge andrageren udelukker miljøministeriets VVM-afdelingers fortolkning 
pligten til at oplyse den ansvarlige for Voivode Nature Conservation, fordi 
skovrejsningsprojekter ikke medfører pligt til at foretage en konsekvensvurdering. Dermed 
muliggøres ubegrænset skovrejsning af landbrugsland, og det er tilmed finansieret med EU-
støtte. Det fører til en reduktion i det samlede leveområde, der er tilgængeligt for de hvide 
storke, og det fører derfor til en reduktion i antallet af den beskyttede art.

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen er bekendt med forholdene i andragendet, da de også har været genstand for 
en klage indgivet for Kommissionen og er registreret under nr. 2007/4142.

Habitat- og fugledirektivet

Med hensyn til det særligt beskyttede område (SPA) understreger Kommissionen, at ifølge 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, skal "alle planer eller projekter, der ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til 
deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund 
af konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, 
giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når 
de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for 
nødvendigt - har hørt offentligheden.

Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel 
skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 
social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten 
alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den overordnede sammenhæng i 
Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes".

De ovennævnte bestemmelser er ikke kun gældende for lokaliteter af fællesskabsbetydning, men 
også for særligt beskyttede områder i medfør af artikel 7 i ovennævnte habitatdirektiv.

Domstolen har afsagt flere domme, der præciserer de krav, der gælder for de udpegede 
områder, især i sagen C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Med 
hensyn til spørgsmålet om en vurdering, fastslog Domstolen:
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"I henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF skal alle planer 
eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes i 
henhold til den nyeste videnskabelige viden med hensyn til deres virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. De 
kompetente nationale myndigheder giver først tilladelse til en sådan aktivitet 
på betingelse af, at de, ud fra konklusionen på vurderingen af mekanisk 
muslingefiskeri på den omhandlede lokalitet under hensyn til 
bevaringsmålsætningen for denne, har opnået vished for, at aktiviteten ikke 
har skadelige virkninger for den pågældende lokalitet. Det forholder sig 
således, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan 
fastslås, at der ikke er sådanne virkninger.” (punkt 61)

VVM-direktivet

Bortset fra ovenstående er det relevant at nævne bestemmelserne fra VVM-direktiv 
85/337/EØF som ændret af direktiv 97/11/EF og direktiv 2003/35/EF1. Direktivet fastslår, at 
medlemsstater skal sikre sig, at projekter, der sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på 
miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse eller beliggenhed, gøres til genstand for en 
vurdering af indvirkningerne på miljøet (direktivets artikel 2), før der gives samtykke til 
udviklingen af dem. Bilag II anfører en række projekter (herunder landbrug - indledende 
skovrejsning 1(d), hvor medlemsstater skal afgøre, om det er sandsynligt, at de vil have 
væsentlige indvirkninger på miljøet. Er dette tilfældet, skal der foretages en vurdering af 
indvirkningen på miljøet.   

I sagen C-392/96 Kommissionen mod Irland fandt Domstolen, at skovrejsningsprojekter, der 
gennemføres, skal overveje kumulative indvirkninger. Ellers kan visse projekter, der 
sandsynligvis har en betydelig indvirkning på miljøet, undgå vurderingskravet, fordi de ikke 
når fastlagte de tærskler (punkt 58). Domstolen understregede i sin afgørelse, at man ved det 
kriterium eller de tærskler, der er vedtaget af medlemsstaterne, ikke kun bør overveje 
projekternes størrelse, men også deres natur og beliggenhed (punkt 65). Derfor skal ikke kun 
den kumulative påvirkning overvejes, men også det faktum, at selv små projekter kan have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, hvis de finder sted, hvor miljømæssige faktorer er følsomme 
over for selv den mindste ændring (punkt 66).

Konklusioner 

Kommissionen har grund til at antage, at skovrejsningsprojekter på Natura 2000-lokaliteter
kan have en negativ indvirkning på de habitater og dyrearter, som områderne er udpeget til, 
og at de bliver udført uden en vurdering af deres påvirkning af Natura 2000. Kommissionen 
har derfor registreret klagen under nr. 2007/4142 med henblik på yderligere undersøgelser og 
vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen."

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

                                               
1 EUT L 156 af 25.6.2003, s.17-25.
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"Andragendet vedrører skovrejsningsaktiviteter gennemført under EU's program om 
udvikling af landdistrikter i Warminsko-Mazurskie-regionen på en Natura 2000-lokalitet, 
hvor den hvide stork (ciconia ciconia), som er en af de arter, der er henvist til i bilag 1 i 
Rådets direktiv 79/409/EØF om bevarelsen af vilde fugle1, findes. Andrageren har også 
indgivet en officiel klage til Kommissionen, som efter en indledende vurdering blev 
registreret under nr. 2007/4142 med henblik på yderligere undersøgelser. 

Kommissionen har analyseret materialet fra klageren. Det er åbenlyst, at 
skovrejsningsaktiviteter gennemført under EU's program om udvikling af landdistrikter er et 
resultat af en ukorrekt gennemførelse af habitatdirektivet (92/43/EØF)2 i polsk lov.  Artikel 6, 
stk. 3, i habitatdirektivet kræver, at "alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet 
med eller nødvendige for en lokalitets forvaltning, men som kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, enten individuelt eller sammen med andre planer eller projekter, skal vurderes i 
forhold til deres indvirkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne". Dette krav blev gennemført ukorrekt i det polske retssystem.

Følgelig har Kommissionen udvidet overtrædelsesproceduren vedrørende den polske lovgivnings 
manglende overholdelse af habitatdirektivet og forberedt en supplerende åbningsskrivelse. De 
spørgsmål, der behandles i skrivelsen, omfatter den manglende vurdering af kumulative 
virkninger i henhold til polsk lov tillige med manglende krav om vurdering af alle 
skovrejsningsprojekter, som kan have en negativ indvirkning på Natura 2000-lokaliteter.
Beslutningen om at sende en supplerende åbningsskrivelse til Polen blev truffet den 6. maj 2008.  

Det skal bemærkes, at ingen skovrejsningsprojekter udført på Natura 2000-lokaliteter vil blive 
finansieret af programmet om udvikling af landdistrikter 2007-2013.

Det bør ligeledes bemærkes, at de polske myndigheder den 28. februar 2008 informerede 
Kommissionen om, at den polske lovgivning allerede var blevet ændret med henblik på at sørge 
for, at polske bestemmelser var i overensstemmelse med kravene i habitatdirektivet for så vidt 
angår skovrejsningsprojekter. Som følge af manglen på oplysninger om de særlige 
bestemmelser, anmodede Kommissionen om at blive holdt informeret om de særlige 
foranstaltninger, der blev truffet. Kommissionen vil efter modtagelsen af en sådan meddelelse 
gennemføre en evaluering af de nationale foranstaltninger for at sikre, at disse er i 
overensstemmelse med EU's miljølovgivning"

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andragendet vedrører de skovrejsningsaktiviteter, der er iværksat i henhold til EU's plan for 
udvikling af landdistrikterne i Warminsko-Mazurskie-regionen i Natura 2000-lokaliteten, 
hvor den hvide stork (ciconia ciconia), som er en af de arter, der er henvist til i bilag 1 i 
Rådets direktiv 79/409/EØF3 om bevarelse af vilde fugle, kan findes. Andrageren har også 
indgivet en formel klage til Kommissionen, som efter en indledende vurdering blev registreret 
under nr. 2007/4142 med henblik på yderligere undersøgelser. 

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
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Som det blev omtalt i den tidligere meddelelse, er sagen et resultat af den polske lovgivnings 
manglende opfyldelse af kravene i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF)1. 
Efter Kommissionens tiltag i henhold til artikel 226 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab vedrørende gennemførelse af habitatdirektivet har den polske regering 
forberedt en lovændring, som på korrekt vis behandler de spørgsmål, som Kommissionen 
pegede på med henvisning til artikel 6, stk. 3, i direktivet, herunder mangler i forbindelse med 
skovrejsningsprojekterne. Loven trådte i kraft den 15. november 2008.

Derudover har Kommissionen med hensyn til EU-finansiering oplyst de polske myndigheder 
om målsætningen om at suspendere finansieringen af skovrejsningsprojekter i Natura 2000-
lokaliteter uden en hensigtsmæssig konsekvensanalyse for landdistriktsudviklingsprogrammet 
for 2007-2013 Efter dette tiltag blev der fastsat bestemmelser i henhold til polsk lovgivning og 
programmet for at sikre, at der ikke gennemføres nogen skovrejsningsprojekter i Natura 2000-
lokaliteter, som er finansieret af EU-midler. Disse foranstaltninger er langt strengere end dem, 
som Kommissionen oprindeligt udbad sig.

Den 10. juni 2008 blev der afholdt et møde i Warszawa mellem Kommissionens tjenestegrene 
og de polske myndigheder. Kommissionen anmodede de polske myndigheder om at evaluere 
skaderne på de beskyttede arter i henhold til bilag I i Rådets direktiv 79/409/EØF i Natura 
2000-lokaliteten Ostoja Warmińska som følge af de skovrejsningsprojekter, der blev 
gennemført, uden at der blev foretaget en konsekvensanalyse af deres indvirkning på 
lokaliteten, og med henblik på at foreslå afhjælpningsforanstaltninger. Landbrugsministeriet
afsluttede i slutningen af 2008 den vedtagne vurdering, som omfatter indvirkningen på to 
beskyttede fuglearter (Ciconia ciconia og Aquilla pomarina). Efter rådføring med 
miljøministeriet blev resultaterne den 18. februar 2009 sendt til Kommissionen. 
Kommissionen er på nuværende tidspunkt ved at evaluere resultaterne af vurderingen med 
henblik på at bestemme, hvilke yderligere skridt der skal tages i sagen."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Med hensyn til den mulige skade, som kan være opstået som følge af skovrejsningen inden 
for det særligt beskyttede område (SPA) "Warminskie Bociany" uden en vurdering af 
indvirkningen på miljøet, anmodede Kommissionen de polske myndigheder om at vurdere de 
mulige skader med henblik på at foreslå afhjælpningsforanstaltninger. De polske myndigheder 
bestilte derfor en efterfølgende vurdering af skovrejsningsprojekternes indvirkning på de 
arter, som er beskyttet inden for det særligt beskyttede område (SPA) "Warminskie Bociany" 
(bestand af lille skrigeørn og hvid stork). Undersøgelsen viste, at indvirkningen af den udførte 
skovrejsning kunne have været betydelig. De polske myndigheder foreslog derfor at udvide 
det særligt beskyttede område "Warminskie Bociany" med omkring 2,3 %. Efter 
Kommissionens mening garanterer de foreslåede foranstaltninger, at der bevares et passende 
beskyttelsesniveau for arterne, ligesom spørgsmålet om afhjælpning af eventuelle skader, som 
kunne være opstået, håndteres.

I lyset heraf mener Kommissionen ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger i 
forhold til de spørgsmål, som andrageren har rejst."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.


