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Betreft: Verzoekschrift 913/2010, ingediend door Janusz Wilczynski (Poolse nationaliteit), 
over de gebrekkige naleving door de Poolse autoriteiten van Richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in verband 
met een snelwegproject in het westen van Polen

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener refereert aan de geplande snelweg A-2, die van Swiecko aan de Pools-Duitse grens naar 
de 106 km oostelijker gelegen stad Nowy Tomysl moet gaan lopen. Indiener wijst erop dat de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van de betreffende wegaanleg, die 
uiterst negatieve gevolgen zal hebben voor het op de lijst Natura 2000 (PL 080003) opgenomen 
habitatgebied Nietoperek, zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van een lange reeks 
bepalingen in Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Indiener benadrukt dat deze 
vorm van schendingen van de milieuwetgeving van de EU een veelvoorkomend fenomeen is in 
Polen en hij verwijst onder meer naar de zaak van de Via Baltica. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement daarom te garanderen dat de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU in 
zijn algemeenheid worden nageleefd en met name in verband met het onderhavige 
snelwegproject.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

De Commissie wil allereerst vermelden dat zij over dezelfde kwesties met betrekking tot dit 
project reeds eerder een klacht heeft ontvangen. Deze klacht is geregistreerd en vervolgens 
gesloten als gevolg van het verrichte onderzoek. Onderstaande analyse gaat uit van de informatie 
die in het verzoekschrift wordt verstrekt, alsmede van de informatie die aan de Commissie is 
verstrekt in het kader van de geregistreerde klacht. 

Milieueffectbeoordeling
Het project waarnaar indiener verwijst, valt binnen het bereik van de "aanleg van autosnelwegen 
en autowegen" (bijlage I, punt 7(b) van de MEB-richtlijn). Voor projecten die worden opgesomd 
in bijlage I van de richtlijn, is een milieueffectbeoordelingsprocedure verplicht. Anderzijds geldt 
voor projecten die onder bijlage II vallen, dat de lidstaten door middel van een onderzoek per 
geval of op grond van drempelwaarden dan wel criteria moeten bepalen of voor het project een 
effectbeoordeling nodig is vanwege eventuele aanzienlijke gevolgen voor het milieu, rekening 
houdend met de relevante criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn (het 
zogenaamde "screenen"). Als een milieueffectbeoordeling wordt verricht, dient de ontwikkelaar 
bij de bevoegde autoriteiten een beschrijving in te dienen van de vermoedelijke aanzienlijke 
effecten van het voorgestelde project, indien relevant met inbegrip van de cumulatieve effecten. 
Bovendien moeten de overheidsinstanties en andere autoriteiten worden geraadpleegd voor wie 
het project eventueel van belang is omwille van hun specifieke verantwoordelijkheid voor het 
milieu. Verder moet bij het besluit houdende goedkeuring rekening worden gehouden met het 
bovenvermelde raadplegingsproces en met de informatie die de ontwikkelaar aan de bevoegde 
autoriteiten heeft gegeven. Tenslotte moet, op grond van de richtlijn, het besluit om al dan niet 
een vergunning te verlenen, openbaar worden gemaakt.

De Commissie wil er echter op wijzen dat op grond van de jurisprudentie van het Europees Hof 
van Justitie (zaak C-396/92, Bund Naturschutz; zaak C-81/96 Haarlemmerliede), de MEB-
richtlijn niet van toepassing is wanneer de vergunningenprocedure voor het project reeds vóór de 
inwerkingtreding van de richtlijn werd gestart.

Indiener beweert dat de MEB-richtlijn van toepassing is op het desbetreffende project, omdat de 
aanvraag voor de milieuvergunning is ingediend in juni 2007 en de aanvraag voor de 
bouwvergunning is ingediend in december 2009. In dit opzicht zou de Commissie het volgende 
willen opmerken. De Poolse vergunningenprocedures verlopen over het algemeen in meerdere 
fasen. Ingevolge het Poolse recht zijn voor een snelwegproject de volgende achtereenvolgende 
besluiten vereist: lokaal besluit, milieuvergunning en bouwvergunning. Al deze besluiten moeten 
worden behandeld als een vergunning in de zin van de MEB-richtlijn. In het licht van 
bovenstaande jurisprudentie is de datum die het begin van de goedkeuringsprocedure markeert, 
de datum waarop een aanvraag voor het eerste goedkeuringsbesluit is ingediend. 

De Commissie heeft de informatie die indiener heeft verstrekt zorgvuldig onderzocht, als
onderdeel van zowel het verzoekschrift als de klacht. Uit de aan de Commissie overgelegde 
documenten blijkt dat de procedure voor het lokale besluit (d.w.z. het eerste 
goedkeuringsbesluit) halverwege de jaren negentig werd gestart, dus dat de procedure reeds lang 
voor de datum van inwerkingtreding van de MEB-richtlijn voor Polen – 1 mei 2004 – van start is 
gegaan. Bijgevolg zijn de vereisten van de richtlijn gezien de vaste jurisprudentie van het Hof 
van Justitie niet van toepassing op het project. Gezien het bovenstaande is er geen noodzaak om 
een analyse uit te voeren van de beweringen van indiener met betrekking tot de vermeende 
inbreuk op de specifieke bepalingen van de richtlijn. 
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Habitatrichtlijn

Volgens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet er "[v]oor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar dat significante gevolgen 
kan hebben, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, ... een 
passende beoordeling [worden] opgemaakt van deze gevolgen voor het gebied met het oog op de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied." Verder geldt overeenkomstig Artikel 6, lid 4 van 
de habitatrichtlijn dat als een project of plan moet worden goedgekeurd dat significante gevolgen 
heeft op een Natura 2000-gebied, dit alleen mag bij ontstentenis van alternatieve oplossingen en 
als dit van groot openbaar belang is. 

Indiener beweert dat er voor het desbetreffende project geen passende beoordeling van de 
alternatieven is verricht, en hij houdt derhalve staande dat er sprake is van inbreuk op de 
procedurele vereisten ingevolge artikel 6, lid 3 en lid 4 van de habitatrichtlijn. In dit opzicht zou 
de Commissie willen opmerken dat volgens de uitspraak van het Hof van Justitie in Zaak C-
209/04, Commissie tegen Oostenrijk, de procedureregels van artikel 6, lid 3 en lid 4 van de 
habitatrichtlijn alleen voor lidstaten verplicht zijn met betrekking tot projecten waarvoor 
aanvragen voor een vergunning zijn ingediend na de datum waarop de richtlijn verplicht werd 
voor de lidstaten, in het geval van Polen dus met ingang van 1 mei 2004. Eerdere conclusies over 
de start van de goedkeuringsprocedure voor het project in kwestie in aanmerking genomen, kan 
gezien de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie geen inbreuk op de procedureregels van 
de Habitatrichtlijn worden vastgesteld. 

De kwestie van besluiten om vergunningen te verlenen aan een andere rechtspersoon

Wat betreft de kwestie van rechtspersonen waarvoor specifieke besluiten zijn uitgevaardigd, zou 
de Commissie willen opmerken dat dit aspect buiten het toepassingsbereik van de MEB-richtlijn 
valt en dat er derhalve geen sprake kan zijn van inbreuk op deze richtlijn. 

De kwestie van onjuiste omzetting van de EU-richtlijnen

Indiener beweert ook dat er sprake is van gebrek aan omzetting of onjuiste omzetting van 
bepaalde bepalingen van de MEB-richtlijn, bepaalde bepalingen van Richtlijn 2003/4/EG, 
alsmede artikel 6, lid 2 van de Verdrag van Aarhus. 
De MEB-richtlijn
Indiener beweert dat een aantal van de omschrijvingen die zijn opgenomen in de MEB-richtlijn, 
niet zijn omgezet naar de Poolse wetgeving. Daarbij gaat het om de concepten 'vergunning', 
'betrokken publiek' en 'opdrachtgever'. Verder is naar het oordeel van indiener artikel 6, lid 6 van 
de MEB-richtlijn, waarin wordt bepaald dat er "voor de onderscheidene fasen in redelijke 
termijnen [wordt] voorzien, die toereikend zijn voor de voorlichting van het publiek en, voor het 
betrokken publiek, voor doeltreffende voorbereiding op en inspraak in het 
milieubesluitvormingsproces overeenkomstig dit artikel," niet omgezet naar Poolse wetgeving. 
De Commissie zou willen opmerken dat zij een grondige analyse van de Poolse omzetting van de 
MEB-richtlijn heeft uitgevoerd en dat zij, na te hebben vastgesteld dat de Poolse bepalingen niet 
volledig voldeden aan de vereisten van de richtlijn, in 2006 een inbreukprocedure heeft ingeleid 
op grond van oud artikel 226 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (nu 
artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het is belangrijk om 
te benadrukken dat het gaat om algemene non-conformiteit, die geen verband houdt met een 
specifiek project. Hierover is op 4 juli 2006 een schriftelijke aanmaning (eerste waarschuwing) 
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aan Polen gestuurd. Op 29 juni 2007 is vervolgens een met redenen omkleed advies (tweede 
waarschuwing) uitgebracht. Als gevolg van deze actie hebben de Poolse autoriteiten een nieuwe 
wet aangenomen op de toegang tot informatie over het milieu en milieubescherming, de inspraak 
van het publiek in milieubescherming en milieueffectbeoordeling. Deze wet werd op 15 
november 2008 van kracht. Naar het oordeel van de Commissie voldoet deze nieuwe wet wel 
aan de MEB-richtlijn met betrekking tot de bepalingen inzake openbare raadpleging en de 
omzetting van de omschrijvingen van de richtlijn. 

Richtlijn 2003/4/EG
Indiener beweert verder dat Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-
informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG niet correct is omgezet naar het Poolse 
rechtsstelsel. Zijn beweringen hebben met name betrekking op de omzetting van artikel 1; 
artikel 3, lid 5(a) artikel 3, lid 5; artikel 7, lid 1; en artikel 8, lid 1. 
De Commissie heeft als onderdeel van een horizontale exercitie een beoordeling uitgevoerd van 
de maatregelen die de vereisten van bovenstaande richtlijn in het Poolse recht omzetten en heeft 
vastgesteld dat de Poolse omzetting niet volledig in overeenstemming is, waarop de Commissie 
de Poolse autoriteiten in een brief om verduidelijking heeft verzocht. Het antwoord van de 
Poolse autoriteiten is inmiddels aangekomen en wordt momenteel onderzocht. Het dient echter 
benadrukt te worden dat eventuele lacunes in de omzetting van Richtlijn 2003/4/EG niet relevant 
zijn voor het project in kwestie. In Richtlijn 2003/4/EG zijn geen specifieke verplichtingen 
vastgesteld met betrekking tot de verspreiding van informatie over verschillende 
projectcategorieën. Deze verplichting is echter vervat in artikel 6, lid 2 van de MEB-richtlijn, dat 
voorziet in gedetailleerde verplichtingen om het publiek te informeren over projecten die 
mogelijk een aanzienlijk effect op het milieu hebben. Zie hiervoor voor de toepasbaarheid van de 
MEB-richtlijn. 
Verdrag van Aarhus
Tot slot beweert indiener dat artikel 6, lid 2 van het Verdrag van Aarhus niet is omgezet. Dit 
artikel luidt als volgt: "Het betrokken publiek wordt, bij openbare bekendmaking of, indien van 
toepassing, individueel, vroegtijdig in een milieubesluitvormingsprocedure, en op adequate, 
tijdige en doeltreffende wijze, geïnformeerd over onder meer: 

a) de voorgestelde activiteit en de aanvraag waarover een besluit zal worden genomen;
b) de aard van mogelijke besluiten of het ontwerpbesluit;

c) de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie;
d) de beoogde procedure (…)." 

De Commissie zou willen opmerken dat het besluitvormingsproces met betrekking tot de 
activiteiten die vermeld staan in bijlage I van het Verdrag, onder andere wordt beheerst door de 
bepalingen van de Poolse wetgeving tot omzetting van Richtlijn 85/337/EEG en 
Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-
richtlijn)1. Deze bepalingen van het Poolse recht bevatten tevens bepalingen inzake openbare 
raadpleging zoals voorgeschreven door artikel 6, lid 2 van het Verdrag van Aarhus. Derhalve kan 
de Commissie het niet met indiener eens zijn dat artikel 6, lid 2 van het Verdrag van Aarhus niet 
is omgezet. 

Er is met betrekking tot dit project geen bewijs voor een inbreuk op de EU-milieuwetgeving. Ter 
informatie in een breder verband bevestigt de Commissie dat zij in gesprek is met de Poolse 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.



CM\876854NL.doc 5/8 PE460.721v02-00

NL

autoriteiten over de vraag hoe Polen Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie heeft omgezet. Dit is echter niet relevant voor het project. De Commissie is 
niet van mening dat er in deze zaak nog verdere actie vereist is en heeft haar eigen dossier met 
betrekking tot deze zaak in januari 2011 gesloten.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Indiener meldde zich opnieuw met de bewering dat de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement op het moment dat zij het besluit nam de behandeling het verzoekschrift te 
sluiten, uitging van onbetrouwbare door de Commissie verstrekte gegevens. Bovendien beweert 
indiener dat het verzoekschrift was beoordeeld zonder het advies van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. 

In principe herhaalt indiener de in het oorspronkelijke verzoekschrift genoemde argumenten. De 
belangrijkste bewering betreft het feit dat naar indieners oordeel het desbetreffende project, de 
snelweg A-2 van Świecko naar Nowy Tomyśl, dateert van na de toetreding. Indiener merkt op 
dat het besluit over de locatie van het desbetreffende project weliswaar reeds in 1996 is 
genomen, maar dat de werkzaamheden pas na elf jaar zijn begonnen, wat inhoudt dat het besluit 
over de locatie had moeten worden bijgewerkt en dat in sommige gevallen een nieuw besluit 
over de locatie had moeten worden genomen. Indiener verwijst naar de uitvaardiging door de 
plaatselijke autoriteiten van drie nieuwe administratieve besluiten voor het gebied dat de grond 
van indiener treft, die stuk voor stuk stammen van na 2004, te weten het milieubesluit van 
6 augustus 2007, het besluit over de locatie van 11 maart 2008 en de bouwvergunning van 
15 juni 2009. 

Overeenkomstig de bewering dat het project van na de toetreding dateert, herhaalt indiener zijn 
aantijgingen ten aanzien van het gebrek aan varianten dat is onderzocht voor het project, hetgeen 
naar zijn oordeel heeft geresulteerd in een schending van artikel 6, lid 4 van de habitatrichtlijn 1. 
Ervan uitgaande dat het project van na de toetreding dateert, herhaalt indiener daarnaast de 
eerder genoemde argumenten, namelijk dat de openbare raadpleging verkeerd is gehouden, 
hetgeen een schending is van de MEB-richtlijn2. Indiener herhaalt tevens zijn argument ten 
aanzien van het verlenen van vergunningen aan een andere rechtspersoon (Autostrada 
Wielkopolska S.A. en niet het Algemeen directoraat voor nationale wegen en autowegen). 
Vervolgens wijst indiener nogmaals op de kwestie dat de ontwikkelaar geen gebruiksrecht zou 
hebben ten aanzien van de grond waarop het project moet worden aangelegd. Ten aanzien van al 
deze punten is indiener van oordeel dat er niet is ingegaan op zijn argumenten. Tot slot merkt 
indiener op dat in de aan hem gerichte informatie ten onrechte wordt beweerd dat in de Poolse 
wetgeving de omschrijvingen van 'vergunning' en 'ontwikkelaar' zijn opgenomen. 

De kwestie van tijdelijke toepassing van de EU-milieuwetgeving (voor projecten van voor en na 
de toetreding) 
De Commissie zou erop willen wijzen dat indiener in zijn oorspronkelijke verzoekschrift 
vergelijkbare aantijgingen uitte. De Commissie gaf toe de volgende uitleg: 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (zoals 
gewijzigd) (hierna de habitatrichtlijn); PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals gewijzigd door Richtlijn 2003/35/EG 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 (hierna de MEB-
richtlijn); PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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"(...) De Poolse vergunningenprocedures verlopen over het algemeen in meerdere fasen. 
Ingevolge het Poolse recht zijn voor een snelwegproject de volgende achtereenvolgende 
besluiten vereist: lokaal besluit, milieuvergunning en bouwvergunning. Al deze besluiten moeten 
worden behandeld als een vergunning in de zin van de MEB-richtlijn. In het licht van 
bovenstaande jurisprudentie is de datum die het begin van de goedkeuringsprocedure markeert, 
de datum waarop een aanvraag voor het eerste goedkeuringsbesluit is ingediend.

De Commissie heeft de informatie die indiener heeft verstrekt zorgvuldig onderzocht, als 
onderdeel van zowel het verzoekschrift als de klacht. Uit de aan de Commissie overgelegde 
documenten blijkt dat de procedure voor het lokale besluit (d.w.z. het eerste 
goedkeuringsbesluit) halverwege de jaren negentig werd gestart, dus dat de procedure reeds 
lang voor de datum van inwerkingtreding van de MEB-richtlijn voor Polen – 1 mei 2004 – van 
start is gegaan. Bijgevolg zijn de vereisten van de richtlijn gezien de vaste jurisprudentie van het 
Hof van Justitie niet van toepassing op het project."

"(…) Volgens de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak 209/04, Commissie tegen Oostenrijk, 
zijn de procedureregels van artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn alleen verplicht voor 
lidstaten met betrekking tot projecten waarvoor aanvragen voor een vergunning zijn ingediend 
na de datum waarop de richtlijn verplicht werd voor de lidstaten, in het geval van Polen dus met 
ingang van 1 mei 2004. Eerdere conclusies over de start van de goedkeuringsprocedure voor het 
project in kwestie in aanmerking genomen, kan gezien de vaste jurisprudentie van het Hof van 
Justitie geen inbreuk op de procedureregels van de Habitatrichtlijn worden vastgesteld."

De besluiten over de locatie van het desbetreffende project zijn uitgevaardigd in 19961. Deze 
besluiten zijn nog altijd bindend, ook al zijn ze in een latere fase enigszins aangepast. Daarom 
dateert het project naar het oordeel van de Commissie van voor de toetreding. Bijgevolg zijn op 
grond van de vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (zaak C-396/92, Bund 
Naturschutz; zaak C-81/96, Haarlemmerliede; zaak 209/04, Commissie tegen Oostenrijk) de 
vereisten van de MEB-richtlijn en de procedurele vereisten van artikel 6, leden 3 en 4 van de 
habitatrichtlijn niet van toepassing. 

In het licht van het bovenstaande is er geen behoefte om indieners specifieke beschuldigingen 
ten aanzien van de schendingen van de MEB-richtlijn en de procedurele vereisten van artikel 6, 
leden 3 en 4 van de habitatrichtlijn door het desbetreffende project te overwegen. 

De kwestie van secundaire werken 

Niettemin blijkt uit de door indiener verstrekte informatie dat er in 2008 aanvullende besluiten 
over de locatie zijn uitgevaardigd voor secundaire werken die verband houden met het project. 
Deze werken betreffen onder meer aangrenzende wegen voor toegang tot terreinen, 
wegrestaurants, nooduitgangen, toegangswegen tot wateren in natuurgebieden, toegang tot 
dierenoversteekplaatsen, extra parkeerplaatsen voor wegrestaurants en uitbreidingen van 
betalingszones. 

Uit bestudering van het bijgevoegde besluit over de locatie van 8 maart 2008 wordt duidelijk dat 
in het voornoemde besluit over de locatie rekening is gehouden met de voorwaarden die 
                                               
1 Besluit 1/96 in Gorzow Voivodeship, uitgevaardigd door Gorzow Voivode op 10 juni 1996 (besluit nr. GP-
NB/7331/1/96); besluit 1/96 in Zielona Góra Voivodeship, uitgevaardigd door Zielona Góra Voivode op 25 juni 
1996 (besluit nr. UAN-P-7331/1/96); besluit 1/96 in Poznań Voivodeship, uitgevaardigd door Poznań Voivode op 
5 juli 1996 (besluit nr. GP-II-7331/1/96/1325).
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verbonden zijn aan het milieubesluit1 dat is uitgevaardigd voor het desbetreffende project, en dat 
deze voorwaarden ook bindend zijn voor de uitvoer van secundaire werken. Tijdens de 
afgifteprocedure van voornoemd milieubesluit is een milieurapport opgesteld en zijn er openbare 
raadplegingen gehouden voor het gehele project. Bovendien is het hele project, zoals blijkt uit de 
door indiener verstrekte gegevens, tijdens de fase van de afgifte van de bouwvergunning 
onderworpen aan een tweede MEB-procedure. De Commissie kan in dit opzicht dus evenmin 
een inbreuk op de MEB-richtlijn vaststellen. 

Voor wat de bewering betreft dat gedurende de fase van de uitvaardiging van het milieubesluit 
geen openbare raadpleging overeenkomstig de MEB-richtlijn is gehouden, zou de Commissie 
willen opmerken dat reeds een inbreukprocedure is ingesteld met betrekking tot de horizontale 
non-conformiteit van de Poolse bepalingen met de vereisten van de MEB-richtlijn inzake 
openbare raadpleging. Als gevolg van deze actie hebben de Poolse autoriteiten een nieuwe wet 
aangenomen op toegang tot informatie over het milieu en milieubescherming, inspraak van het 
publiek in milieubescherming en milieueffectbeoordeling. Deze wet werd op 15 november 2008 
van kracht. In deze nieuwe Poolse wet worden de onvolkomenheden die zijn vastgesteld in de 
inbreukprocedure naar behoren rechtgezet. 

Wat betreft de bewering van indiener dat het openbare raadplegingsproces tijdens de fase van de 
afgifte van de bouwvergunning, werd belemmerd als gevolg van het feit dat de aankondiging 
werd geplaatst in de 'Gazeta Lubuska' in plaats van in de 'Gazeta Wyborcza', het gebrek aan 
posters in de buurt van het geplande project en in de omliggende steden, alsmede van een 
ongeschikte berekening van de termijn voor het indienen van commentaar, wil de Commissie het 
volgende zeggen. Ingevolge de bepalingen van artikel 6, lid 5 van de richtlijn zijn de lidstaten 
vrij om zelf de communicatiemiddelen te kiezen die zij geschikt achten om het publiek te 
informeren. Uit bestudering van de rechtvaardiging van de bouwvergunning wordt duidelijk dat 
de informatie over de mogelijkheid om commentaar en opmerkingen in te dienen, is geplaatst op 
het internet, op mededelingenborden in diverse omliggende gemeenten, alsmede in de 
plaatselijke krant. De Commissie heeft geen enkele aanwijzing gevonden dat het plaatsen van de 
aankondiging in de ene krant in plaats van in de andere, een belemmering vormt voor het 
desbetreffende publiek om effectief deel te nemen aan de raadplegingsprocedure. Op basis van 
de aan de Commissie beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat naast een reguliere 
openbare raadplegingsprocedure er ook aanvullende vrijwillige vormen van openbare 
raadpleging door de investeerder hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld de openbare raadpleging 
om milieukwesties met betrekking tot oversteekplaatsen voor dieren te bespreken). Derhalve 
hebben de leden van de desbetreffende gemeenschap, met inbegrip van milieuorganisaties, van 
de gelegenheid kunnen gebruikmaken om commentaar te geven op het project. De Commissie 
kan derhalve geen inbreuk op artikel 6, lid 2 van de MEB-richtlijn vaststellen. 

Wat betreft de bezwaren ten aanzien van de ongeschikte berekening van de termijn voor het 
indienen van commentaar, wil de Commissie opmerken dat artikel 49 van het Poolse wetboek 
van bestuursprocesrecht niet van toepassing lijkt te zijn op artikel 30 van de wet van 3 oktober 
2008 en dat derhalve geen schending van artikel 6, lid 2 van de MEB-richtlijn kan worden 
vastgesteld ten aanzien van het vaststellen van de termijn. 

De kwestie van besluiten om vergunningen te verlenen aan een andere rechtspersoon

De Commissie zou willen verwijzen naar wat zij in haar eerdere mededeling heeft gezegd: 
                                               
1 Besluit van 6 augustus 2007.
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"Wat betreft de kwestie van rechtspersonen waarvoor specifieke besluiten zijn uitgevaardigd, zou 
de Commissie willen opmerken dat dit aspect buiten het toepassingsbereik van de MEB-richtlijn 
valt en dat er derhalve geen sprake kan zijn van inbreuk op deze richtlijn." 
Daarnaast zou de Commissie willen opmerken dat, na bestudering van de beschikbare gegevens, 
het erop lijkt dat de publieke investeerder heeft besloten om de uitvoerende werkzaamheden over 
te dragen aan een andere rechtspersoon en dat om die reden de bouwvergunning aan die andere 
rechtspersoon is verleend. Dit heeft echter geen enkele invloed op het vaststellen van het begin 
van de vergunningsprocedure, zoals hiervoor beweerd. 

De kwestie van bezittingen
Indiener beweert dat de ontwikkelaar zich baseert op een gebrekkige verklaring met betrekking 
tot het beschikkingsrecht over de grond ten behoeve van de aanleg. De Commissie zou willen 
opmerken dat de kwestie van grond en onteigening buiten de bevoegdheid van de Commissie 
ligt, aangezien deze zaak onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de lidstaten valt.

De kwestie van omzetting van de begrippen 'vergunning' en 'ontwikkelaar' 

Ten aanzien van indieners opmerking dat de Commissie ten onrechte heeft verklaard dat de 
Poolse wetgeving omschrijvingen van 'vergunning' en 'ontwikkelaar' bevat, zou de Commissie 
willen verwijzen naar wat zij in haar eerdere mededeling heeft verklaard: 
"Naar het oordeel van de Commissie voldoet deze nieuwe wet wel aan de MEB-richtlijn met 
betrekking tot de bepalingen inzake publieke raadpleging en de omzetting van de omschrijvingen 
van de richtlijn." 
In dit opzicht moet tevens worden benadrukt dat in de vaste jurisprudentie van het Hof van 
Justitie is vastgelegd dat de omzetting van een richtlijn naar de nationale wetgeving niet 
noodzakelijkerwijs vereist dat de richtlijn letterlijk wordt overgenomen. In sommige gevallen 
kan een algemene wettelijke context voor het doel toereikend zijn, op voorwaarde dat die context 
de volledige toepassing van de richtlijn garandeert (C-6/04, 428/04). Volgens de Commissie 
garandeert de algemene wettelijke context die op grond van de Poolse wetgeving van toepassing 
is op de MEB-procedure, dat de toepassing van de verplichtingen die voor een ontwikkelaar 
voortvloeien uit de richtlijn, in deze context voldoende gekoppeld zijn aan het concept van de 
vergunning. 

Conclusie

Het project is, met inbegrip van de secundaire werken, niet strijdig met het recht van de Unie. 
Daarom kan er naar het oordeel van de Commissie geen inbreuk op de EU-milieuwetgeving 
worden vastgesteld met betrekking tot het project in kwestie. Dientengevolge acht de Commissie 
het in deze kwestie niet vereist verdere stappen te ondernemen.


