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Betreft: Verzoekschrift 1318/2008, ingediend door Joanna Smolinska (Poolse 
nationaliteit), namens de milieubeweging "Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek", over het niet naleven van de Europese milieuwetgeving in verband 
met de winning van aggregaten nabij een Natura 2000-gebied in het zuiden van 
Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de graafwerkzaamheden in de omgeving van het Natura 2000-gebied 
Pasmo Krowiarki (PLH020019) met het oog op de winning van aggregaten. Indienster merkt 
op dat hier sprake is van een flagrante schending van de bepalingen in de Richtlijnen 
85/337/EEG en 97/11/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. Indienster benadrukt voorts dat de getroffen burgers niet zijn 
geraadpleegd in verband met de graafwerkzaamheden en dat de verantwoordelijke Poolse 
autoriteiten zich zodoende schuldig hebben gemaakt aan schending van de bepalingen in 
Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en 
toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de 
Raad. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om in te grijpen en te voorkomen 
dat de natuurlijke omgeving in het betreffende gebied verder wordt vernietigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009
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Gezien de aard en de plaats van het project is de Commissie van oordeel dat waarschijnlijk de 
volgende richtlijnen van toepassing zijn: richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's1 (richtlijn strategische 
milieueffectbeoordeling), richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten2, zoals gewijzigd door richtlijn 97/11/EG3 en 
richtlijn 2003/35/EG4 (richtlijn milieueffectbeoordeling), en richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna5 (de habitatrichtlijn).

Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling

Richtlijn 2001/42/EG bepaalt dat de lidstaten erop moeten toezien dat voor plannen en 
programma's met mogelijkerwijs belangrijke milieueffecten een milieueffectbeoordeling 
wordt uitgevoerd. Volgens artikel 3, lid 2, van de richtlijn moet een milieueffectbeoordeling 
worden uitgevoerd voor plannen en programma's die worden voorbereid met betrekking tot, 
onder andere, grondgebruik, en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde projecten. 
Hetzelfde geldt voor plannen en programma's waarvoor, gelet op het mogelijke effect op 
Natura 2000-gebieden, het bepaalde in de artikelen 6 of  7 van Richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna geldt.

De definitie van "plannen en programma's" heeft ook betrekking op "alle wijzigingen" 
daaraan. De richtlijn zegt dat voor plannen en programma's die het gebruik bepalen van kleine 
gebieden op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen van in artikel 3, lid 2, bedoelde plannen 
en programma's een milieubeoordeling alleen dan verplicht is wanneer de lidstaten bepalen 
dat zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, met inachtneming van de relevante 
selectiecriteria zoals bedoeld in bijlage II bij de richtlijn. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
bepalen dat dergelijke aanzienlijke milieueffecten waarschijnlijk zijn, is een 
milieueffectbeoordeling verplicht.
In dit specifieke geval moeten de bevoegde autoriteiten zich dus houden aan het bepaalde in 
de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling en bepalen of de wijzigingen aan het 
bestaande plan voor grondgebruik in de gemeente Klodzko in het dorp Zelazno waarschijnlijk 
aanzienlijke effecten op het milieu zullen hebben. Indien dat in de ogen van de bevoegde 
autoriteiten het geval is, moet er een milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd. Bij de 
milieueffectbeoordeling en het opstellen van het desbetreffende rapport moet rekening 
gehouden en samengewerkt worden met het publiek en de autoriteiten die vanwege hun 
specifieke milieuverantwoordelijkheden bij het dossier betrokken zijn. Bij het opstellen van 
het plan en vóór de goedkeuring ervan of vóór de inbrenging ervan in het wetgevingsproces 
moet met het milieurapport en de tijdens de raadpleging naar voren gebrachte adviezen 
rekening worden gehouden.

Richtlijn milieueffectbeoordeling
                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
3 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
4 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
5 PB L 206 van 22.7.1992.



CM\803211NL.doc 3/5 PE426.982v02-00

NL

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd, bepaalt dat de lidstaten erop moeten 
toezien dat, alvorens een vergunning wordt afgegeven, voor plannen en programma's met 
vanwege onder andere hun aard, omvang of locatie mogelijkerwijs belangrijke milieueffecten, 
een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd. Deze plannen en programma's worden 
gedefinieerd in artikel 4, die verwijst naar de bijlagen I en II van de richtlijn.

Onder- en bovengrondse mijnbouw, alsmede wijzigingen aan of uitbreidingen ervan, vallen 
onder het toepassingsgebied van de richtlijn milieueffectbeoordeling. Voor plannen en 
programma's in bijlage I is een milieueffectbeoordeling verplicht. Plannen en programma's die 
onder bijlage II vallen, moeten aan een zogenaamde "beoordeling" worden onderworpen 
(artikel 4, leden 2 en 3, van de richtlijn milieueffectbeoordeling), welke beoogt vast te stellen, 
hetzij via een gevalsgewijze beoordeling, hetzij aan de hand van drempels of criteria, of ze 
vanwege hun waarschijnlijke effecten op het milieu aan een milieueffectbeoordeling moeten 
worden onderworpen, met inachtneming van de relevante criteria in bijlage III van de 
richtlijn. Indien de nationale autoriteit van mening is dat de kenmerken van de plannen of 
programma's niet verlangen dat ze aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen, 
moet het desbetreffende besluit alle informatie bevatten welke het mogelijk maakt vast te 
stellen of het stoelt op een adequate beoordeling, en moet het openbaar worden gemaakt. 
Indien de lidstaat van oordeel is dat de plannen of programma's aanzienlijke milieueffecten 
zullen hebben, moet een milieueffectbeoordeling worden gehouden.

In de milieueffectbeoordeling moet op passende wijze de directe en indirecte effecten van 
plannen en programma's op onder andere de mens, de fauna en flora, bodem, water, lucht en 
het landschap worden geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld. Indien er een
milieueffectbeoordeling wordt gehouden, moeten het publiek en de autoriteiten die vanwege 
hun specifieke milieuverantwoordelijkheden bij het dossier betrokken zijn, worden 
geraadpleegd. Bij het besluit houdende goedkeuring moet rekening worden gehouden met het 
bovenvermelde raadplegingsproces en met de informatie die de ontwikkelaar in het kader van 
de milieueffectbeoordeling aan de bevoegde autoriteiten heeft gegeven. Tot slot moet het 
goedkeurings- of afwijzingsbesluit openbaar worden gemaakt.

Habitat- en vogelrichtlijn

Wat lopende activiteiten betreft, geldt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de 
habitatrichtlijn, dat de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats niet verslechtert en er geen storende factoren optreden 
voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de 
doelstellingen van deze richtlijn, een significant effect zouden kunnen hebben. Voor nieuwe 
plannen en programma's met een waarschijnlijk aanzienlijk effect op Natura 2000-gebieden 
wordt een passende beoordeling van de effecten op die locatie gehouden, met inachtneming 
van de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied, zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn.

De Commissie hecht eraan te benadrukken dat de bevoegde autoriteiten, alvorens in te 
stemmen met een uitbreiding van de mijnbouwactiviteiten, zich ervan dienen te vergewissen 
dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 6, en in het bijzonder de leden 3 en 4 daarvan, van 
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de habitatrichtlijn. De bevoegde autoriteiten moeten op grond van de vereiste beoordeling 
bepalen of er aanzienlijke effecten voor de locatie zullen zijn. In dat geval mag het plan of 
programma alleen doorgang vinden indien er geen alternatieve oplossingen zijn of indien er 
sprake is van een zwaarwegend openbaar belang, in combinatie met compenserende 
maatregelen voor herstel van de schade aan de locatie. Indien het project waarschijnlijk een 
aanzienlijke negatieve impact op prioritaire habitats of soorten heeft, moeten de Poolse 
autoriteiten, alvorens met het project in stemmen, advies inwinnen bij de Commissie.

Volgens de informatie waarover de Commissie op dit moment beschikt, lijkt het erop dat de 
mijn in de periode 2006-2008 operationeel is geweest, ondanks de negatieve impact ervan op 
het gebied van communautair belang Pasmo Krowiarki (PLH020019). Bovendien ligt de 
geplande uitbreiding ook binnen de grenzen van het Pasmo Krowiarki-gebied.

Op basis van de ingediende informatie lijkt het zo dat de door inschrijver beschreven 
mijnbouwactiviteit kon worden uitgevoerd zonder naleving van het bepaalde in artikel 6, 
lid 2, van de habitatrichtlijn aangezien er geen zogenaamde "milieubesluit" is afgegeven voor 
de activiteiten in de periode 2006-2008. In het geval van uitbreiding van het gebied waar 
mijnbouwactiviteiten plaatsvinden, lijkt het er op basis van de informatie van indiener op dat 
de plaatselijke autoriteiten hebben ingestemd met wijzigingen aan het plaatselijke 
ruimtelijkeordeningsplan met uitbreiding van de activiteiten, ondanks de bekende negatieve 
effecten op het Pasmo Krowiarki-gebied en in het bijzonder de prioritaire habitat 6210, 
hetgeen een inbreuk zou kunnen zijn op het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 6 van de 
habitatrichtlijn en de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling.

De Poolse autoriteiten hebben de nodige stappen gezet voor het opschorten van de vergunning 
voor geaggregeerde extractie, en verzocht dat de mijnbouwactiviteiten worden gestopt. Dit 
betekent dat de vermeende inbreuk op artikel 6, lid 2, wat de lopende mijnbouwactiviteiten in 
het gebied, reeds is aangepakt. De uitbreiding van het extractiegebied zou door de Poolse 
autoriteiten nog altijd moeten worden goedgekeurd, aangezien een ruimtelijkeordeningsplan 
niet gelijk staat aan een wettelijke vergunning voor de winning van aggregaten. Tot het 
moment waarop een definitief besluit over het toestaan van de uitbreiding van de 
mijnbouwactiviteiten in het gebied wordt genomen, is de Commissie niet in een positie te 
beoordelen of al dan niet is voldaan aan het bepaalde in de habitatrichtlijn en de richtlijn 
milieueffectbeoordeling. Desalniettemin zal de Commissie contact met de bevoegde 
autoriteiten opnemen en om aanvullende informatie vragen, teneinde duidelijkheid te creëren 
met betrekking tot de naleving van de communautaire wetgeving.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

De aanvullende opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift luiden als volgt:-

Uit de door de Poolse milieuautoriteiten (Directoraat-Generaal voor de milieubescherming) 
verstrekte informatie valt op te maken dat de vergunning voor de winning van aggregaten in 
de groeve nabij het dorp Zelazno in het Natura 2000-gebied (GCB) "Pasmo Krowiarki" 
(PLH020019) nog altijd is opgeschort. Bovendien hebben de nationale milieuautoriteiten 
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geconcludeerd dat de extractievergunning  was afgegeven voordat Polen toetrad tot de EU, en 
derhalve was de verplichte passende beoordeling in de zin van artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn niet van toepassing. Het Directoraat-Generaal startte de procedure tot 
herroeping van de eerdere beslissing van de Voivode om winning op te schorten. Sommige 
bewoners van het dorp Zelazno hebben bezwaar gemaakt tegen deze procedure en de kwestie 
voorgelegd aan de regionale administratieve rechtbank in Warschau, waar de zaak momenteel 
aanhangig is.  De extractievergunning uit 1999, voorwerp van het geschil, werd in 2009 
gewijzigd door de extractierechten te beperken. 

In 2009 vaardigden de regionale milieuautoriteiten (regionaal directoraat voor de 
milieubescherming) het zogeheten "milieubesluit" uit, waarin werd vastgelegd onder welke 
voorwaarden de winning toegestaan was, rekening houdende met de vereiste bescherming van 
het Natura 2000-gebied "Pasmo Krowiarki". Dit besluit is echter ingetrokken, omdat het op 
sommige punten onverenigbaar was met het plaatselijke ruimtelijkeordeningsplan van de 
gemeente Klodzko.

Wat de toekomstige uitbreiding van de mijnbouwactiviteiten betreft, buigen de plaatselijke 
autoriteiten zich volgens de informatie die we hebben ontvangen van het Directoraat-Generaal 
voor de milieubescherming momenteel over de uitbreiding van het mijnbouwgebied: de 
gemeente Klodzko heeft de procedure in gang gezet om wijzigingen aan te brengen in haar 
plaatselijke ruimtelijkeordeningsplan. De Poolse wet vereist dat wijzigingen van het plan 
worden onderworpen aan een strategische  milieueffectbeoordeling, waarbij ook de gevolgen 
voor Natura 2000-gebieden in kaart worden gebracht. In het kader van een dergelijke 
beoordeling zal het milieueffectrapport worden opgesteld en zullen het publiek en de 
autoriteiten, waaronder de milieuautoriteiten, worden geraadpleegd. Het regionale directoraat 
voor de milieubescherming zal de bevoegde instantie zijn om binnen deze procedure een 
oordeel te vellen. Voordat het plan wordt goedgekeurd moet rekening worden gehouden met 
het milieurapport en de tijdens de hierboven genoemde raadplegingen uitgebrachte adviezen. 
Naar het oordeel van de Commissie voldoet dit aan de eisen van Richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's (richtlijn strategische milieueffectbeoordeling)1, en de in artikel 6, lid 3, van 
Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna2 (de habitatrichtlijn) vervatte eis om het waarschijnlijke effect van het plan op het 
Natura 2000-netwerk te beoordelen.  

Bovendien vormt een dergelijk ruimtelijkeordeningsplan geen juridische overeenkomst om 
aggregaten te winnen, en uitbreiding van het gebied waar de aggregaatwinning plaatsvindt 
vereist een afzonderlijke vergunning. Alvorens definitieve toestemming te verlenen moet het 
project worden beoordeeld, overeenkomstig het bepaalde in de ter zake dienende richtlijnen. 

                                               
1 PB L 197 van 21.07.2001, blz. 30-37
2 PB L 206 van 22.7.1992.


