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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1318/2008 af Joanna Smolinska, polsk statsborger, for 
miljøsammenslutningen "Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek", om manglende 
overholdelse af EU"s miljølovgivning i forbindelse med udvinding af 
tilslagsmateriale i nærheden af et Natura 2000-område i det sydlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de udgravninger, der foretages i nærheden af Natura 2000-området 
Pasmo Krowiarki (PLH020019) med henblik på udvinding af tilslagsmateriale. Andrageren 
påpeger, at der er tale om en eklatant overtrædelse af bestemmelserne i Rådets direktiver 
85/337/EØF og 97/11/EF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet. Andrageren understreger tillige, at de berørte borgere ikke er blevet hørt i 
forbindelse med de pågældende udgravningsaktiviteter, og at de ansvarlige polske 
myndigheder således har gjort sig skyldige i krænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og 
om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse 
og adgang til klage og domstolsprøvelse. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet 
om at gribe ind og forhindre en yderligere ødelæggelse af det naturlige miljø i det pågældende 
område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"På grund af projektets art og placering mener Kommissionen, at følgende direktiver kan være 
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relevante: direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning 
på miljøet (SMV-direktivet)1, direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 
2003/35/EF4 (VVM-direktivet), samt direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter5 (habitatdirektivet).

Direktivet om strategisk miljøvurdering

Direktiv 2001/42/EF fastsætter, at medlemsstaterne skal sikre, at der gennemføres en 
miljøvurdering for planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. En 
miljøvurdering er ifølge artikel 3, stk. 2, i direktivet obligatorisk for planer og programmer, 
som bl.a. udarbejdes inden for arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til de projekter, der er omhandlet i bilag I og II til VVM-direktivet. De 
planer og programmer, der på grund af deres mulige indvirkning på Natura 2000-lokaliteter 
falder ind under kravene i artikel 6 eller 7 i direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter, skal også gøres genstand for vurdering.

Definitionen på "planer og programmer" dækker også "ændringer". Planer og programmer, 
der afgør anvendelsen af små områder på lokalt plan og mindre ændringer af de planer eller 
programmer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 skal ifølge direktivet kun vurderes, hvis 
medlemsstaterne i henhold til de relevante udvælgelseskriterier fastlagt i direktivets bilag II 
fastslår, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis de kompetente myndigheder 
finder, at sådanne væsentlige indvirkninger kan forekomme, skal der gennemføres en 
miljøvurdering.  
I den aktuelle sag skal den kompetente myndighed derfor opfylde SMV-direktivets krav og 

udfinde, om ændringerne af den eksisterende anlægsplan for kommunen Kłodzko kan have 
væsentlige indvirkninger på miljøet i landsbyen Żelazno. Der skal udføres en miljøvurdering, 
hvis den kompetente myndighed beslutter det. Der skal som en del af en sådan vurdering 
udarbejdes en miljørapport og gennemføres høringer af offentligheden og myndigheder, der 
kan blive berørt på grund af deres særlige miljømæssige ansvar. Miljørapporten samt de 
udtalelser, der gives til kende i forbindelse med de ovennævnte høringer, skal tages til 
efterretning under planens forberedelse og inden den vedtages, eller lovgivningsproceduren 
indledes.

VVM-direktivet

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (VVM-direktivet), som ændret, fastlægger, at medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en vurdering 
af denne indvirkning, inden der gives tilladelse til at gennemføre dem. Disse projekter 
defineres i artikel 4, som henviser til direktivets bilag I og II.

                                               
1 EFT L 197 af 14.3.1997, s. 30-37.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
3 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
4 EUT L 156 af 25.6. 2003, s. 17 
5 EFT L 206 af 22.7. 1992.
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Stenbrud og minedrift i åbne brud såvel som enhver ændring eller udvidelse af dem hører 
under VVM-direktivet. En vurdering af virkningen på miljøet er obligatorisk for projekter, der 
er omfattet af bilag I. Projekter, der er omfattet af bilag II skal underlægges en såkaldt 
"screening" (artikel 4, stk. 2-3, i VVM-direktivet) – enten ved en undersøgelse i hvert enkelt 
tilfælde eller efter grænseværdier eller bestemte kriterier – på grundlag af hvilke det skal 
afgøres, om projektet skal vurderes fordi det i henhold til de relevante udvælgelseskriterier, 
som er fastsat i bilag III til dette direktiv, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den 
nationale myndighed er af den opfattelse, at et projekts karakteristika er af en sådan art, at det 
ikke er nødvendigt at underkaste det en VVM-vurdering, skal myndighedens afgørelse 
indeholde eller være ledsaget af alle de oplysninger, der gør det muligt at kontrollere, at den 
er baseret på fyldestgørende undersøgelser, og stilles til rådighed for offentligheden. Finder 
medlemsstaten, at projektet vil få betydelige virkninger på miljøet, skal der foretages en 
VVM-vurdering.

VVM-vurderingen skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og 
indirekte virkninger på bl.a. følgende faktorer: mennesker, fauna, flora, landskab og 
materielle goder. Hvis der foretages en VVM-vurdering, skal der gennemføres høringer af 
offentligheden og andre myndigheder, der på grund af deres særlige miljømæssige ansvar kan 
blive berørt. Beslutningen om byggetilladelse bør tage højde for resultatet af ovenstående 
høringer samt de oplysninger, bygherren har fremsendt til de kompetente myndigheder som 
en del af VVM-proceduren. Endelig skal offentligheden informeres om beslutningen om at 
give eller afslå byggetilladelse.  

Habitat- og fugledirektiverne

I forbindelse med igangværende aktiviteter skal medlemsstaterne ifølge bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 2, i habitatdirektivet træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af 
naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af 
de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige 
konsekvenser for dette direktivs målsætninger. Enhver ny plan eller ethvert nyt projekt, der 
kan forventes at få betydelig indvirkning på en Natura 2000-lokalitet, skal vurderes med 
hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne, jf. artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet.

Kommissionen ønsker at understrege, at inden projektet for udvidelse af mineaktiviteterne 
kan godkendes, skal de kompetente myndigheder sikre sig, at betingelserne i artikel 6 i 
habitatdirektivet er opfyldt. Det gælder i særdeleshed betingelserne i stk. 3 og 4. De 
kompetente myndigheder skal på baggrund af den obligatoriske vurdering afgøre, om der vil 
forekomme en betydelig indvirkning på den omtalte lokalitet. Hvis dette er tilfældet kan 
planen eller projektet kun gennemføres, hvis der ikke foreligger alternative løsninger, hvis det 
er bydende nødvendigt af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvis der træffes de 
nødvendige kompensationsforanstaltninger med henblik på at opveje skader på lokaliteten.  
Hvis projektet kan have en væsentlig negativ virkning på prioriterede habitater og arter, skal 
de polske myndigheder indhente en udtalelse fra Kommissionen inden de godkender 
projektet.
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Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har adgang til, kan stenbruddet have været i brug i 
årene 2006-2008 på trods af den negative indvirkning på området af fællesskabsbetydning 
"Pasmo Krowiarki" PLH 020019. Den planlagte udvidelse af stenbruddet ligger desuden 
inden for "Pasmo Krowiarki"-området.

Det ser på baggrund af de fremsendte oplysninger ud til, at den af andrageren beskrevne 
udgravningsaktivitet kan være blevet gennemført uden at retningslinjerne i artikel 6, stk. 2, i 
habitatdirektivet er overholdt, eftersom der ikke blev truffet en "miljømæssig afgørelse", der 
godkendte de aktiviteter, der fandt sted i perioden 2006-2008. Med hensyn til en udvidelse af 
arealet for udgravningsaktiviteterne og på baggrund af de af andrageren fremsendte 
oplysninger, ser det ud til, at de lokale myndigheder har godkendt ændringer til den lokale 
fysiske udviklingsplan, der omfatter en udvidelse af aktiviteterne på trods af de kendte 
negative indvirkninger på "Pasmo Krowiarki"-området, især på det prioriterede habitat 6210, 
hvilket muligvis udgør en overtrædelse af bestemmelserne i artikel 6, stk. 3 og 4, i 
habitatdirektivet og SMV-direktivet.  

De polske myndigheder har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sætte udvindingen af 
tilslagsmateriale i bero og har krævet, at minedriften stoppes.  Polen har således allerede 
behandlet den mulige overtrædelse af artikel 6, stk. 2, i forbindelse med den igangværende 
mineproduktion. Udvidelsen af mineområdet krævede stadig godkendelse fra de polske 
myndigheder, eftersom en fysisk udviklingsplan ikke udgør en retlig tilladelse til at udvinde 
tilslagsmateriale. Kommissionen vil ikke kunne afgøre, om bestemmelserne i habitat- og 
VVM-direktivet er overholdt, før der træffes en endelig afgørelse med hensyn til en eventuel 
udvidelse af minedriften i området. Kommissionen vil dog kontakte de relevante myndigheder 
og anmode om yderligere oplysninger for at afklare situationen omkring overholdelse af 
fællesskabsretten."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionens yderligere bemærkninger til andragendet er som følger:

Ifølge oplysningerne fra de polske miljømyndigheder (generaldirektoratet for 
miljøbeskyttelse) er tilladelsen til udvinding af tilslagsmaterial i stenbruddet i nærheden af 
landsbyen Zelazno i Natura 2000-lokaliteten SCI "Pasmo Krowiarki" (PLH020019) stadig 
suspenderet. Endvidere konkluderede de nationale miljømyndigheder, at tilladelsen til 
udvinding blev givet inden Polens tiltrædelse til EU, og at forpligtelsen vedrørende den 
relevante vurdering inden for betydningen af artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet ikke fandt 
anvendelse, og at generaldirektoratet lancerede proceduren med henblik på at tilbagekalde 
Voivodes tidligere afgørelse om at suspendere udvindingen. Nogle af indbyggerne i 
landsbyen Zelazno har klaget over denne procedure og har indbragt sagen for den regionale 
forvaltningsdomstol i Warszawa, hvor sagen verserer. Udvindingstilladelsen fra 1999, som er 
genstand for tvisten, blev ændret i 2009, idet retten til udvinding blev reduceret.

De regionale miljømyndigheder (det regionale generaldirektorat for miljøbeskyttelse) udstedte 
i 2009 den såkaldte "miljøafgørelse", som indeholdt de betingelser, som udvindingen kunne 
ske under, for at tage højde for beskyttelseskravene for Natura 2000-lokaliteten SCI "Pasmo 
Krowiarki". Beslutningen er dog blevet ophævet på grund af forskelle mellem denne 
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beslutning og den eksisterende lokaludviklingsplan for kommunen Klodzko.

I forhold til spørgsmålet om fremtidig udvidelse af mineaktiviteterne overvejer de lokale 
myndigheder ifølge oplysningerne fra generaldirektoratet for miljøbeskyttelse at udvide 
mineområdet. Kommunen Klodzko har indledt en procedure for at indføre ændringer i 
lokaludviklingsplanen. Ifølge polsk lovgivning skal ændringen i planen foretages i henhold til 
den strategiske miljøvurderingsprocedure og omfatte en vurdering af indvirkningen på Natura 
2000-lokaliteter. Som led i en sådan vurdering udarbejdes en miljørapport, ligesom der vil 
finde høringer af offentligheden og miljømyndighederne sted. Den kompetente myndighed, 
som skal give en udtalelse inden for denne procedure, er det regionale direktorat for 
miljøbeskyttelse. Miljørapporten samt udtalelser under ovennævnte høringer skal tages i 
betragtning, inden planen vedtages. Kommissionen mener, at dette opfylder kravene i direktiv 
2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SEA-
direktivet)1 samt kravene i artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter2 (habitatdirektivet) om vurdering af den sandsynlige indvirkning af 
planen på Natura 2000-netværket.  

Endvidere udgør en sådan udviklingsplan ikke en juridisk aftale om at udvinde 
tilslagsmateriale, og en udvidelse af det område, hvor udvindingen af tilslagsmateriale 
gennemføres, ville kræve en individuel tilladelse. Inden der gives en endelig tilladelse, skal 
projektet vurderes som krævet i de relevante direktiver."

5.        Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"I april 2010 gjorde andrageren Kommissionen opmærksom på skaderne på habitattyper 6210 
(Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund) – ca. 3,7 ha – og 6510 
(lavtlandshøarealer) – ca. 22 ha – som er resultatet af rydningen af græsarealer til dyrkning af 
udtaget jord.

Efter Kommissionens efterfølgende anmodning om oplysninger fremsendte de polske 
miljømyndigheder opdaterede oplysninger om dette andragende. Ifølge de polske 
myndigheder ophørte udvinding af marmor i Zelasnostenbruddet i 2009. Den 17. februar 2009 
blev der truffet en såkaldt miljømæssig beslutning om projektet, på baggrund af hvilken de 
lokale myndigheder afslog at godkende yderligere marmorudvinding i Zelasnostenbruddet. 
Dette afslag var baseret på uoverensstemmelser mellem projektansøgningen og den lokale 
byplan med hensyn til betingelserne for visse områder, der var dækket af projektet om 
minedrift. Investoren indsendte efterfølgende en anmodning om at indføre ændringer i 
byplanen, men opfyldt ikke kriterierne for, at ansøgningen var gyldig (gebyr ikke betalt). 
Proceduren for ændring af byplanen blev derfor udsat. Hvis investoren ønsker at genoptage 
proceduren, vil ændringen af planen være underlagt SEA-direktivet3, 2001/42/EF, og skal 
indeholde en vurdering af planen om Natura 2000-lokaliteter og en offentlig høring.

Hvad angår skaderne på habitattyper, der er beskyttet af Pasmo Krowiarki-lokaliteten, fastslår 
myndighederne, at der faktisk er sket skade. For at rette op på situationen i henhold til 
                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
3 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
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beslutningen fra de regionale myndigheder i Wroclaw blev jordejere i Żelazno anmodet om at 
afhjælpe de skader, der var sket, og  bringe habitaterne tilbage til deres oprindelige tilstand.
En procedure for en lignende beslutning vedrørende jordejere i Bystrzyca er undervejs."


