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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 745/2006, ingediend door Marta Brzozowska (Poolse 
nationaliteit), namens de organisatie ‘Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków’, over de bescherming van de ooievaar (Ciconia ciconia) in Warminsko-
Mazurskie, in Noordoost-Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beweert dat de ooievaar (Ciconia ciconia), een van de soorten die worden genoemd 
in bijlage I van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand, die voorkomt in het Natura 2000-gebied Warminsko-Mazurskie, in Noordoost-
Polen, wordt bedreigd door activiteiten die in het kader van een EU-programma voor 
plattelandsontwikkeling worden uitgevoerd. Aangezien de nationale overheden geen rekening 
houden met de bezwaren van de organisatie, doet indienster een beroep op het Europees 
Parlement om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het programma voor 
plattelandsontwikkeling volledig conform de toepasselijke milieuwetgeving van de EU wordt 
uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

Het verzoekschrift

Indienster beweert dat de bevoegde instanties in strijd met de Poolse wetgeving hebben 
verzuimd om voor de speciale beschermingszone ‘Warminskie Bociany’ (PLB 280009) een 
beschermingsplan voor de komende twintig jaar vast te stellen en verschaft informatie over de 
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wettelijke status van de locatie ‘Warminskie Bociany’. Een gedeelte van het betreffende 
gebied staat onder toezicht van het Poolse Staatsbosbeheer (‘Lasy Panstwowe’), terwijl 
andere delen eigendom zijn van particuliere boerenbedrijven. Deze boerenbedrijven maken in 
de regel gebruik van het genoemde programma voor plattelandsontwikkeling, dat door de EU 
wordt medegefinancierd. Het gaat in het bijzonder om ‘Maatregel 5’ van dit programma, 
waarbij uit hoofde van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling 
Garantie, maatregelen voor de bebossing van landbouwgrond worden gefinancierd. De 
bebossing van landbouwgrond leidt echter tot een afname van het totale oppervlak aan 
foerageergebied van de ooievaar (Ciconia ciconia). De procedure die voor de bebossing van 
landbouwgrond moet worden gevolgd, wordt door het ‘Agentschap voor de herstructurering 
en modernisering van de landbouw’ rechtstreeks met de grondeigenaren uitgevoerd. 
Gemeenten verstrekken alleen een vergunning wanneer de desbetreffende grond conform 
lokale landinrichtingsplannen wordt bebost. De Poolse wet bepaalt dat het hoofd 
natuurbescherming alleen in kennis moet worden gesteld wanneer het te bebossen stuk grond 
in een Natura 2000-gebied is gesitueerd en groter is dan twintig hectare. Volgens indienster 
geldt deze meldplicht volgens de uitleg die de MEB-afdeling van het ministerie van Milieu 
aan de wet geeft, in dit geval echter niet, omdat voor de bebossingsprojecten geen 
effectbeoordeling uitgevoerd zou hoeven worden. Vandaar dat een onbeperkte bebossing van 
landbouwgrond mogelijk is, die bovendien ook nog eens door de EU wordt medegefinancierd. 
Dit leidt tot een afname van het totale oppervlak aan foerageergebied van ooievaren en 
bijgevolg tot een daling van het aantal beschermde soorten.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De kwesties die in het verzoekschrift naar voren worden gebracht, zijn ook voorwerp van een 
klacht die onder nummer 2007/4142 bij de Commissie is ingediend. De Commissie is 
derhalve op de hoogte van het probleem.

Habitat- en vogelrichtlijn 

Wat betreft gebieden die als speciale beschermingszone zijn aangewezen, wijst de Commissie er 
met klem op dat ingevolge artikel 6, lid 3 en 4, van de Habitatrichtlijn “(v)oor elk plan of project 
dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een passende beoordeling (wordt) gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, 
geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 
aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden”.

“Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden 
gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte 
van de genomen compenserende maatregelen.”
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Bovenstaande bepalingen gelden niet alleen voor gebieden van communautair belang, maar 
krachtens artikel 7 van de Habitatrichtlijn ook voor speciale beschermingszones.

Het Hof van Justitie heeft in verschillende arresten opheldering gegeven over de vereisten die 
voor beschermde gebieden gelden. Met name van belang in dit verband is de zaak C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Daarin besliste het Hof als volgt:

“Ingevolge artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43 brengt een passende beoordeling van de 
gevolgen van een plan of project voor het betrokken gebied mee dat, voordat voor dit plan 
of project toestemming wordt verleend, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter 
zake, alle aspecten van het plan of het project die op zichzelf of in combinatie met andere 
plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied in gevaar kunnen 
brengen, moeten worden geïnventariseerd. De bevoegde nationale autoriteiten geven op 
basis van de passende beoordeling van de gevolgen van de mechanische kokkelvisserij 
voor het betrokken gebied, in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen daarvan, 
slechts toestemming voor deze activiteit wanneer zij de zekerheid hebben verkregen dat 
de activiteit geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied. Dit is het geval wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen 
twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn.” (par. 61)

MEB-richtlijn

Verder moet worden gewezen op de bepalingen van de MEB-richtlijn (85/337/EEG), als 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EEG en Richtlijn 2003/35/EG1. Deze bepaalt dat voordat een 
vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, 
onder andere gezien hun aard, omvang of ligging, aan een beoordeling van de milieueffecten 
moeten worden onderworpen (artikel 2 van de richtlijn). Bijlage II bevat een lijst van 
projecten (waaronder landbouwprojecten – “eerste herbebossing” 1(d)) waarvoor de lidstaten 
moeten vaststellen of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Zo ja, dan moet een 
milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd. 

In de zaak C-392/96 Commissie v. Ierland, was het Hof van mening dat bij 
bebossingsprojecten rekening moet worden gehouden met cumulatieve effecten. Anders 
zouden sommige projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, aan de 
verplichte beoordeling worden onttrokken omdat zij de vastgelegde drempelwaarden niet 
bereiken (paragraaf 58). Het Hof benadrukte in zijn arrest dat de lidstaten zich bij het 
vastleggen van criteria of drempelwaarden niet mogen beperken tot alleen maar criteria of 
drempelwaarden die de omvang van een project betreffen, maar dat ook de aard en ligging 
van een project in aanmerking moeten worden genomen (paragraaf 65). Vandaar dat niet 
alleen rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van cumulatieve effecten, maar 
ook met het feit dat ook kleinere projecten aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben 
wanneer ze worden uitgevoerd op een plek waar milieufactoren gevoelig zijn voor de kleinste 
verandering (paragraaf 66).

Conclusies

                                               
1 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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De Commissie heeft reden om aan te nemen dat bebossingsprojecten in Natura 2000-gebieden 
mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de habitats en soorten ter bescherming waarvan 
deze gebieden zijn aangewezen en dat deze projecten worden uitgevoerd zonder dat de 
effecten ervan op Natura 2000 zijn beoordeeld. Bijgevolg heeft de Commissie de klacht onder 
nummer 2007/4142 geregistreerd en zal ze de kwestie nader onderzoeken. De Commissie 
verzoekschriften wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008

Het verzoekschrift betreft de bebossingsactiviteiten die worden uitgevoerd in het kader van 
het EU-programma voor plattelandsontwikkeling in de regio Warminsko-Mazurskie in een 
Natura 2000-gebied waar ooievaars (ciconia ciconia) voorkomen, een van de soorten die 
worden genoemd in bijlage I van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand1. Indienster heeft eveneens een formele klacht ingediend bij de Europese 
Commissie, die na een eerste beoordeling is geregistreerd onder nummer 2007/4142 voor 
verder onderzoek. 

De Commissie heeft het materiaal dat door de klaagster is ingediend geanalyseerd. Het is 
duidelijk dat de bebossingsactiviteiten die worden uitgevoerd in het kader van het EU-
programma voor plattelandsontwikkeling voortvloeien uit een onjuiste omzetting van de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG)2 in Poolse wetgeving. Artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn 
vereist dat “voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor een dergelijk gebied, wordt een passende beoordeling 
gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied”. Dit vereiste is onjuist omgezet in het Poolse 
rechtssysteem. 

Om deze reden heeft de Commissie de inbreukprocedure betreffende de non-conformiteit van de 
Poolse bepalingen met de Habitatrichtlijn uitgebreid en een begeleidende schriftelijke aanmaning 
opgesteld. De kwesties die in de brief aan de orde komen zijn onder meer het ontbreken van een 
evaluatie van de cumulatieve effecten in de Poolse wetgeving, alsmede het ontbreken van het 
vereiste alle bebossingsprojecten te evalueren, wat een negatief effect kan hebben op Natura 
2000-gebieden. Het besluit om een begeleidende schriftelijke aanmaning te zenden aan Polen 
werd genomen op 6 mei 2008.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in het kader van het programma voor 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 geen bebossingsprojecten in Natura 2000-gebieden zullen 
worden gesubsidieerd.

Verder moet worden opgemerkt dat de Poolse autoriteiten de Commissie op 28 februari 2008 
hebben ingelicht over het feit dat de Poolse wet al was gewijzigd om de Poolse bepalingen te 
doen overeenstemmen met de vereisten van de Habitatrichtlijn met betrekking tot 
bebossingsprojecten. Met het oog op het gebrek aan informatie over de specifieke bepalingen 
heeft de Commissie verzocht om inlichtingen over de specifieke genomen maatregelen. Na 

                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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ontvangst van deze informatie zal de Commissie de nationale maatregelen beoordelen om te 
controleren of deze overeenstemmen met EG-milieuwetgeving. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Het verzoekschrift betreft bebossingsactiviteiten uitgevoerd in het kader van het EU-
programma voor plattelandsontwikkeling in de regio Warminsko-Mazurskie in een Natura 
2000-gebied waar ooievaars (ciconia ciconia) voorkomen, een van de soorten die worden 
genoemd in bijlage I van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand1. Indienster heeft eveneens een formele klacht ingediend bij de Europese 
Commissie, die na een eerste beoordeling is geregistreerd onder nummer 2007/4142 voor 
verder onderzoek.

Zoals opgemerkt in de vorige mededeling is de zaak in kwestie het gevolg van een onjuiste 
omzetting in Poolse wetgeving van wat artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG)2

verlangt. Nadat de Commissie op grond van artikel 226 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap actie had ondernomen in verband met de omzetting van de 
Habitatrichtlijn, heeft de Poolse regering een wijzigingswet voorbereid die de door de 
Commissie aan de orde gestelde kwesties betreffende artikel 6, lid 3, van de richtlijn op de 
juiste manier aanpakt, inclusief tekortkomingen bij bebossingsprojecten. De wet werd op 15 
november 2008 van kracht.

Wat de EU-financiering betreft heeft de Commissie de Poolse autoriteiten ook op de hoogte 
gesteld van haar voornemen de financiering op te schorten van bebossingsprojecten zonder 
passende effectbeoordeling, die worden uitgevoerd in Natura 2000-gebieden in het kader van 
het programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013. Daarop zijn er in het kader van de 
Poolse wetgeving en het programma specifieke regels opgesteld om te garanderen dat geen uit 
EU-middelen gefinancierde bebossingsprojecten zullen worden uitgevoerd in Natura 2000-
gebieden. Deze maatregelen zijn strikter dan hetgeen oorspronkelijk door de Commissie werd 
beoogd.

Op 10 juni 2008 vond er in Warschau een bilaterale bespreking plaats tussen de 
Commissiediensten en de Poolse autoriteiten. De Commissie heeft haar Poolse 
gesprekspartners gevraagd de mogelijke schadelijke gevolgen te evalueren van 
bebossingsprojecten die zijn uitgevoerd zonder enige effectbeoordeling in het Natura 2000-
gebied Ostoja Warmińska, voor soorten beschermd krachtens bijlage I van Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad. Dit met het oog op het voorstellen van mitigatiemaatregelen. De 
goedgekeurde raming van de gevolgen voor twee beschermde vogelsoorten (Ciconia ciconia 
en Aquilla pomarina) werd eind 2008 door het Ministerie van Landbouw afgerond. Na 
raadpleging van het Ministerie van Milieu zijn de resultaten vervolgens op 18 februari 2009 
naar de Commissie gestuurd. De Commissie beoordeelt op dit moment de resultaten van de 
gemaakte raming, om te bepalen wat er in de toekomst moet gebeuren. 

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

Wat betreft de mogelijke schade die zou kunnen zijn ontstaan ten gevolge van de 
                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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bebossingsactiviteiten die in de speciale beschermingszone “Warmia Storks” hebben 
plaatsgevonden zonder dat er een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, heeft de Commissie
de Poolse autoriteiten gevraagd om de potentiële schade te beoordelen, zodat er verzachtende 
maatregelen voorgesteld kunnen worden. De Poolse autoriteiten hebben daarop opdracht 
gegeven tot een ex-postbeoordeling van het effect van de bebossingsprojecten op de soorten in 
de speciale beschermingszone “Warmia Storks” (populatie weinig voorkomende adelaars en 
de witte ooievaar). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de uitgevoerde 
bebossingsactiviteiten mogelijk aanzienlijke gevolgen hebben gehad. De Poolse autoriteiten 
hebben daarop voorgesteld om het gebied van de speciale beschermingszone “Warmia 
Storks” met ongeveer 2,3% uit te breiden. De Commissie is van mening dat de voorgestelde 
maatregelen waarborgen dat er een voldoende beschermingsniveau voor de soorten wordt 
gehandhaafd en dat de kwestie van herstel van de schade die mogelijk veroorzaakt zou 
kunnen zijn, is afgedekt.

Gezien deze maatregelen is de Commissie van mening dat er geen verdere stappen nodig zijn 
met betrekking tot de kwesties die door indiener naar voren zijn gebracht. 


