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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0359/2011 af Krystyna Szewczyk, polsk statsborger, og 870 
medunderskrivere, om opførelse af et biogasanlæg i Konopnica i det centrale 
Polen og den dermed forbundne misligholdelse af EU's miljølovgivning

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den planlagte opførelse af et biogasanlæg i Konopnica i det centrale 
Polen i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område og Rawkafloden, der er en del af et 
naturreservat. Andrageren hævder, at de ansvarlige myndigheder har undladt at høre den 
berørte befolkning, og at projektet ikke har været genstand for en vurdering af 
miljøindvirkningerne. Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF 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 samt 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening anmoder andrageren derfor Europa-Parlamentet om at efterprøve 
ovennævnte projekts forenelighed med disse retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Projektet henhører under anvendelsesområdet for direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet), 
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som ændret1.

Ifølge artikel 2 i VVM-direktivet "træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, undergives et krav om tilladelse og en vurdering af denne 
indvirkning, inden der gives tilladelse."

Det planlagte projekt kan betegnes som "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og 
varmt vand" (bilag II, punkt 3, litra a), til VVM-direktivet). I overensstemmelse med artikel 4 
i direktivet bør medlemsstaterne i forhold til de bilag II anførte projekter enten gennem 
undersøgelse fra sag til sag eller gennem fastlæggelse af tærskler og/eller andre kriterier 
afgøre, hvorvidt et projekt skal underkastes en konsekvensanalyse i overensstemmelse med 
artikel 5-10.

Hvis det som følge af en sådan analyse (screening) bekræftes, at projektet måtte have 
væsentlige negative indvirkninger på miljøet, skal det underkastes en VVM-procedure i 
overensstemmelse med direktivets artikel 5-10, inden der gives byggetilladelse. VVM-
proceduren omfatter bl.a. udarbejdelse af en miljørapport (beskrivelse af projektet), der 
vurderer projektets direkte og indirekte indvirkning samt sekundære, kumulative, midlertidige 
og blivende, positive og negative indvirkning på miljøet på kort, mellemlang og lang sigt.
Proceduren bør også omfatte offentlige høringer.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan det konkluderes, at projektet har været 
underkastet en screeningsprocedure, hvor den kompetente myndighed har besluttet, at en 
konsekvensanalyse i henhold til artikel 5-10 ikke er påkrævet. På grundlag af de begrænsede 
oplysninger, der er fremlagt, er Kommissionen ikke i stand til at påvise, om der er sket en 
åbenlys fejl under screeningsproceduren.

Ifølge oplysningerne fra andrageren er planen, at projektet skal placeres i nærheden af Natura 
2000-lokaliteten Rawka River Valley PLH 100015.

I henhold til artikel 6, stk. 2, i habitatdirektivet "[...]træffer [medlemsstaterne] 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".

I henhold til artikel 6, stk. 3, i direktivet kan "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 virkningerne på lokaliteten 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 helhed, og når de - hvis det anses for nødvendigt 
- har hørt offentligheden."

Der bør foretages en vurdering af projektets indvirkning på Natura 2000-lokaliteter, hvis det 
er sandsynligt, at projektet vil få en væsentlig negativ indvirkning på området. På grundlag af 
                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(som ændret) (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48).
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de oplysninger, der er fremlagt for Kommissionen, er det umuligt at påvise, om en sådan 
vurdering var påkrævet. Kommissionen kan heller ikke på grundlag af de fremlagte 
oplysninger påvise, om projektet kan forventes at få væsentlig negativ indvirkning på 
området.

Direktiv 2001/42/EF1 (SMV-direktivet) foreskriver, at der foretages en miljøvurdering af 
visse offentlige planer og programmer, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Da det aktuelle spørgsmål drejer sig om et projekt og ikke et program eller en plan, 
finder SMV-direktivet ikke anvendelse.

Direktiv 2003/4/EF2 garanterer retten til at få adgang til de miljøoplysninger, som offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, og fastsætter grundreglerne og 
betingelserne for og de praktiske bestemmelser vedrørende udøvelsen af denne ret.

Formålet med IPPC-direktivet3 er at opnå en integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening fra de aktiviteter, der er omhandlet i bilag I dertil. Det opnås ved at godkende 
procedurer, der sikrer, at den teknik, der anvendes, er den bedste tilgængelige teknik udviklet 
til en given industri. IPPC-direktivet gælder for fyringsanlæg med en nominel termisk effekt 
på mere end 50 MW (bilag I, punkt 1.1) Det givne projekt har en termisk effekt på 2,128 
MWh (varme) og 1,99 MWh (energi), og det antages, at den nominelle termiske effekt er 
henholdsvis 2,128 MW og 1,99 MW.

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise en overtrædelse af 
habitatdirektivet, VVM-direktivet eller direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger.
Desuden viser det sig, at projektet falder uden for anvendelsesområdet for både SMV- og 
IPPC-direktivet. Hvis andrageren kan tilvejebringe oplysninger, der tyder på en overtrædelse 
af habitat- eller VVM-direktivet, vil Kommissionen dog undersøge sagen nærmere."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 16.marts 2012

Andrageren rejste oprindeligt spørgsmålet om projektets (et biogasanlægs) overholdelse af 
VVM- og Natura 2000-direktiverne. Andrageren har nu fremlagt nye oplysninger om Natura 
2000. Det indsendte materiale består af kort og lister over arter, der kan findes i Natura 2000-
området "Dolona Rawki" samt oplysninger fra standarddataformularen for området.
Kommissionen har endvidere modtaget en kopi af den polske domstols afgørelse om 
projektet.

Nye Natura 2000-oplysninger
De fremførte oplysninger er blevet vurderet af Natura 2000's tekniske enhed. Andragendet 
omhandler opførelsen af et biogasanlæg i nærheden af (men uden for) et Natura 2000-område.
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29).
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I sin første meddelelse om Natura 2000-spørgsmålet forklarede Kommissionen, at der ikke 
var nogen beviser for, at dette projekt vil berøre lokalitetens integritet.  De nye oplysninger 
fra andrageren består grundlæggende af mere detaljerede oplysninger om Natura 2000-
området. De indeholder dog ikke nye beviser på, at projektet vil få en betydelig indvirkning 
på området. Derfor ændrer det ikke den tidligere konklusion med hensyn til overholdelsen af 
Natura 2000-direktiverne.

Seneste afgørelse fra den polske domstol
Andrageren henleder også opmærksomheden på en afgørelse fra en polsk domstol om at 
annullere en lokal myndigheds beslutning i en sag om udstedelse af en miljøbeslutning for det 
pågældende projekt. Domstolen har anerkendt, at den lokale myndighed ikke fortog den 
screening, som den burde med henblik på VVM- og habitatdirektiverne. Selvom dette er en 
ny relevant udvikling, viser det, at alle eventuelle uregelmæssighed med hensyn til disse to 
direktiver er blevet behandlet ved en national domstol. Det må antages, at dommen vil blive 
fuldburdet med hensyn til undladelse af at foretage en screening og udstedelse af en 
miljøbeslutning. Selvom andrageren giver udtryk for bekymring over det igangværende 
projekt, fremkommer hun ikke oplysninger, der kan give anledning til at antage, at 
virkningerne ikke vil blive genstand for en polsk domstols afgørelse. Det er derfor umuligt at 
finde punkter, som Kommissionen med rette kan tage op med de polske myndigheder. Efter 
kommissionens synspunkt bør afgørelsen betragtes som bevis på, at den manglende sceening, 
som blev identificeret af den polske domstol, behandles inden for det nationale system.


