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een biogasinstallatie in Konopnica in het midden van Polen en de daaraan 
gerelateerde inbreuk op de milieuwetgeving van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de geplande bouw van een biogasinstallatie in Konopnica in het 
midden van Polen in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied en de rivier de Rawka, 
die deel uitmaakt van een natuurreservaat. Indienster stelt dat de verantwoordelijke 
autoriteiten hebben nagelaten de betrokken bewoners te horen en dat het project niet is 
beoordeeld op de gevolgen voor het milieu. Met verwijzing naar Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, 
Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 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, alsmede Richtlijn 2008/1/EG van het 
Europees parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, verzoekt indienster het Europees Parlement derhalve de verenigbaarheid van 
bovengenoemd project met deze rechtsinstrumenten te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Het project valt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 85/337/EEG (MEB-richtlijn), 
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zoals gewijzigd.1

Ingevolge artikel 2 van de MEB-richtlijn treffen “de lidstaten ... de nodige maatregelen om te 
verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden 
onderworpen aan een beoordeling van die effecten.”

Het geplande project kan worden gekwalificeerd onder “[i]ndustriële installaties voor de 
productie van elektriciteit, stoom en warm water” (punt 3(a) van bijlage II van de MEB-
richtlijn). Ingevolge artikel 4 van de richtlijn moeten lidstaten voor de in bijlage II genoemde 
projecten per geval dan wel door het vaststellen van drempelwaarden en/of andere criteria, 
bepalen of een project moet worden onderworpen aan een effectbeoordeling overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10.

Indien op grond van een dergelijke analyse (ook wel screening genoemd) wordt vastgesteld 
dat het project significante nadelige milieueffecten zou kunnen hebben, moet het project 
worden onderworpen aan een milieueffectbeoordelingsprocedure overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 van de richtlijn, voordat een bouwvergunning kan worden 
afgegeven. De MEB-procedure bevat onder meer het opstellen van een milieurapport 
(omschrijving van het project) ter beoordeling van de directe en indirecte effecten van het 
project, en van de secundaire en cumulatieve effecten op korte, middellange en lange termijn, 
permanent en tijdelijk, positief en negatief, van het project op het milieu. De procedure omvat 
tevens openbare raadplegingen.

Uitgaande van de door indienster verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat het 
project is onderworpen aan een screeningsprocedure, op basis waarvan de bevoegde 
autoriteiten hebben besloten dat een effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en 
met 10 van de richtlijn niet vereist is. Op grond van de beperkte beschikbare informatie is de 
Commissie niet in de positie om vast te stellen of zich aperte fouten hebben voorgedaan 
tijdens de screeningsprocedure.

Uigaande van de van indienster verkregen informatie is de locatie van het project gepland in 
de nabijheid van het Natura 2000-gebied PLH 100015 (rivierdal van de Rawka).

Overeenkomstig artikel 6, lid 2 van de habitatrichtlijn moeten “de lidstaten ... passende 
maatregelen [treffen] om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten in de speciale beschermingszones 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.”
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 afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n 
gebied, ... een passende beoordeling [worden] 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 ..., geven de bevoegde 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
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nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid 
hebben gekregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten 
en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.”
Er dient een beoordeling van het effect van het project op elk Natura 2000-gebied plaats te 
vinden, indien het project significante nadelige milieueffecten kan hebben op het gebied. Op 
basis van de aan de Commissie verstrekte informatie kan onmogelijk worden vastgesteld of 
een dergelijke beoordeling vereist was. Evenmin kan de Commissie op basis van de verstrekte 
informatie vaststellen of het project significante nadelige effecten kan hebben op het gebied.

Ingevolge Richtlijn 2001/42/EG1 (de SMB-richtlijn) is het verplicht om een 
milieueffectbeoordeling te verrichten op bepaalde overheidsplannen en -programma’s die een 
significant milieueffect kunnen hebben. Aangezien het bij onderhavige kwestie gaat om een 
project en niet zozeer om een programma of plan, is de SMB-richtlijn niet van toepassing.

Richtlijn 2003/4/EG2 waarborgt het recht op toegang tot milieu-informatie waarover 
overheidsinstanties beschikken of die voor hen wordt beheerd en zet de basisvoorwaarden 
uiteen van de praktische regelingen voor de uitoefening van dat recht.

De IPPC-richtlijn3 is gericht op de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
ten gevolge van de activiteiten die worden opgesomd in bijlage I. Dit wordt gerealiseerd aan 
de hand van procedures die ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de beste beschikbare 
technieken die voor een bepaalde industrie zijn ontwikkeld. De IPPC-richtlijn is van 
toepassing op stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 
50 MW (bijlage I, punt 1.1.) Het betrokken project heeft een thermisch ingangsvermogen van 
2,128 MWh (warmte) en 1,99 MWh (energie). Aangenomen wordt dat het nominaal 
thermisch ingangsvermogen respectievelijk 2,128 MW en 1,99 MW bedraagt.

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen inbreuk op de habitatrichtlijn, 
de MEB-richtlijn of de richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie 
vaststellen. Bovendien lijkt het erop dat het project buiten de toepassingsgebieden van de 
SMB- en de IPPC-richtlijn valt. Indien indienster echter informatie verstrekt aangaande een 
inbreuk op de habitatrichtlijn of de MEB-richtlijn, zal de Commissie de zaak verder 
onderzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Oorspronkelijk bracht indienster de kwestie ter sprake of het project (biogasinstallatie) in 
overeenstemming is met de MEB- en Natura 2000 richtlijnen. Indienster verstrekt nu nieuwe 
informatie in verband met Natura 2000: kaarten, lijsten met soorten die voorkomen in het 
Natura 2000-gebied 'Dolina Rawki' en informatie van het standaardgegevensformulier van het 
gebied. Verder heeft de Commissie ook een kopie ontvangen van de Poolse gerechtelijke 

                                               
1 PB L 56 van 25.4.1997.
2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26).
3 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8):
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beslissing over het project. 

Nieuwe Natura 2000-informatie 

De verstrekte gegevens werden beoordeeld door de technische eenheid van Natura 2000. Het 
verzoekschrift gaat over de bouw van een biogasinstallatie nabij (maar niet in) een Natura 
2000-gebied. In haar oorspronkelijke opinie over de Natura 2000-kwestie stelde de 
Commissie dat er geen bewijs was dat dit project de ongeschonden toestand van het gebied 
zou aantasten. De nieuwe informatie die door indienster werd verstrekt, bestaat hoofdzakelijk 
uit meer gedetailleerde inlichtingen over het Natura 2000-gebied, maar brengt geen nieuwe 
elementen aan die aantonen dat het project naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke 
impact op het gebied zal hebben. Om die reden verandert deze informatie niets aan de eerdere 
conclusie met betrekking tot de naleving van de Natura 2000-richtlijnen. 

Recent besluit van de Poolse rechtbank 

Indienster vestigt de aandacht op het besluit van een Poolse rechtbank om een beslissing van 
de lokale overheid te annuleren in een zaak met betrekking tot het nemen van een 
milieubesluit over het project in kwestie. De rechtbank oordeelde dat de lokale overheid de 
screening die nodig is om te voldoen aan de MEB- en de habitatrichtlijnen, niet heeft 
uitgevoerd. Hoewel deze nieuwe ontwikkeling van belang is, blijkt hieruit dat iedere 
mogelijke onregelmatigheid die betrekking heeft op beide richtlijnen al volgens een nationale 
gerechtelijke procedure werd behandeld. Er moet worden van uit gegaan dat dit gerechtelijke 
besluit zal leiden tot een onderzoek van het feit dat er geen screening werd uitgevoerd en geen 
milieubesluit werd genomen. Hoewel indienster haar bezorgdheid uitdrukt over het lopende 
project, geeft ze geen informatie waaruit blijkt dat de impact van het project niet zal worden 
onderworpen aan een Pools gerechtelijk besluit. Het is daarom onmogelijk om punten te 
onderscheiden die de Commissie rechtmatig aan de orde kan stellen bij de Poolse autoriteiten. 
Volgens de Commissie betekent het gerechtelijk besluit dat het door de Poolse rechtbank 
vastgestelde ontbreken van de screening binnen het nationale rechtssysteem wordt behandeld.


