
CM\896436DA.doc PE485.992v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

16.3.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0947/2011 af W.R., polsk statsborger, for miljøbevægelsen "Rzecz 
Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska", om manglende 
høring af borgerne i Wolin i forbindelse med foranstaltninger, der har 
indvirkninger på miljøet

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte miljøbevægelse, hævder, at de kommunale 
myndigheder i Wolin, der er hovedbyen på den polske ø af samme navn, ikke har overholdt 
Århuskonventionens bestemmelser om offentlighedens adgang til oplysninger og 
medvirken på miljøområdet i forbindelse med foranstaltninger, der har negativ indvirkning 
på områdets vandførende lag og et beskyttet område. Han anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012.

"Andrageren, som er formand for ngo'en, hævder, at de kommunale myndigheder i Wolin 
ikke har overholdt Århuskonventionens bestemmelser. På baggrund af de supplerende 
oplysninger, som andrageren er blevet anmodet om, kan det konkluderes, at påstanden om 
manglende høring henviser til byrådets vedtagelse af forordningen om ændring af 
afhandlingen om territoriale forhold og retningslinjer for territorial forvaltning i Wolin 
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kommune1. Efter andragerens mening skulle ovennævnte forordning have været vedtaget efter 
en offentlig høring, og da det ikke er tilfældet, mener han, at der er sket en krænkelse af 
Århuskonventionen.  

Andragendet er vedlagt kopier af korrespondance med de polske myndigheder om sagen. Af 
den fremsendte korrespondance fremgår det, at andrageren er bekymret over kvaliteten af den 
miljørapport, der er udarbejdet for grusgraven inden for rammerne af VVM-proceduren. 

For det første skal det bemærkes, at Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
blev indarbejdet i EU-lovgivningen ved direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet af 27. juni 2001 (SMV-direktivet)2 og 
direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet)3. Sidstnævnte direktiv kodificerede direktiv 85/337/EØF. Det er 
derfor hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt at undersøge andragerens påstande i lyset af 
ovennævnte direktiver. 

Direktiv 2001/42/EF (SMV-direktivet) foreskriver, at der foretages en miljøvurdering af visse 
offentlige planer og programmer, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. I 
henhold til direktivets artikel 6 skal der afholdes offentlige høringer (herunder høringer med 
de miljøansvarlige myndigheder) vedrørende udkastet til planen eller programmet og den 
miljørapport, som er udarbejdet i overensstemmelse med direktivets artikel 5.

Af andragerens oplysninger fremgår det, at kommunen traf en beslutning om at ændre sit 
fysiske planlægningsdokument, dvs. afhandlingen om territoriale forhold og retningslinjer for
territorial forvaltning. Andrageren hævder, at de kommunale myndigheder i Wolin har 
overtrådt Århuskonventionens bestemmelser, idet de ikke har afholdt nogen offentlig høring 
om denne beslutning. Som forklaret ovenfor er det tilstrækkeligt at undersøge denne påstand i 
lyset af den eksisterende EU-lovgivning, som gennemfører konventionens forpligtelser i EU's 
retsorden, i dette tilfælde SMV-direktivet. 

I denne forbindelse skal det understreges, at SMV-direktivet ikke kræver, at en beslutning om 
at ændre en plan eller et program skal underkastes en offentlig høring. I henhold til SMV-
direktivet skal der afholdes en offentlig høring, når der foretages en miljøvurdering. I 
direktivets artikel 3 fastlægges de planer og programmer, for hvilke det er obligatorisk at 
foretage en miljøvurdering (jf. artikel 3, stk. 2, i direktivet)4. Derudover indeholder artikel 3 
bestemmelser om en såkaldt screeningprocedure med hensyn til andre typer planer og 
programmer. Det kræves navnlig, at de kompetente myndigheder afgør, om planer og 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30. 
3 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
4 Planer og programmer, som udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, 
affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som 
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omhandlet i bilag I og II til 
direktiv 85/337/EØF, eller for hvilke det på grund af den sandsynlige indvirkning på lokaliteter er besluttet, at 
der kræves en vurdering i medfør af artikel 6 eller 7 i direktiv 92/43/EØF.
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programmer, som står opført i artikel 3, stk. 3 og 4, kan forventes at få væsentlig indvirkning 
på miljøet. Screeningproceduren anvendes således for planer og programmer som omhandlet i 
stk. 2, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre 
ændringer i de pågældende planer og programmer, samt for planer og programmer, som ikke 
falder ind under stk. 2, men som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter. Hvis det under screeningproceduren fastslås, at en bestemt plan eller et bestemt 
program kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, kræver direktivet, at der 
gennemføres en fuldstændig miljøvurdering, herunder offentlige høringer. 

Kommissionen vil gerne bemærke, at de forpligtelser, der opstilles i artikel 3 i SMV-
direktivet, er gennemført korrekt i polsk lovgivning. I denne sag har de polske myndigheder 
selv i den korrespondance, der blev fremsendt sammen med andragendet, angivet, at når 
beslutningen er vedtaget, skal ændringen af planlægningsdokumentet underkastes en 
miljøvurdering, herunder offentlige høringer, således som det er påkrævet i henhold til polsk 
lovgivning. 

I lyset af ovenstående og i betragtning af at SMV-direktivet ikke kræver, at en beslutning om 
at ændre en plan eller et program underkastes en offentlig høring, kan Kommissionen ikke 
påvise, at der skulle være sket en overtrædelse af SMV-direktivet med hensyn til de 
spørgsmål, som andrageren har rejst. 

På baggrund af de fremsendte oplysninger kan det konkluderes, at det pågældende projekt, en 
grusgrav, hører ind under anvendelsesområdet for direktiv 2011/92/EU (VVM-direktivet).

I artikel 2 i VVM-direktivet hedder det, at "Medlemsstaterne vedtager de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller 
placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, undergives et krav om 
tilladelse og en vurdering af disse indvirkninger, inden der gives tilladelse."

Ud fra de begrænsede fremsendte oplysninger kan det pågældende projekt kvalificeres enten 
som "Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet 
af bilag I)" (bilag II, punkt 2, litra a), i VVM-direktivet) eller som "Stenbrud og minedrift i 
åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 
hektar" (bilag I, punkt 19, i VVM-direktivet). 

I overensstemmelse med artikel 4 i direktivet bør medlemsstaterne for de i bilag II opførte 
projekter enten ved hjælp af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved hjælp af 
tærskelværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten afgøre, om et projekt skal vurderes i 
henhold til artikel 5-10. Projekter, der er opført i bilag I, skal altid underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til artikel 5-10. 

VVM-proceduren omfatter bl.a. udarbejdelse af en miljørapport (beskrivelse af projektet), der 
vurderer projektets direkte og indirekte virkninger samt dets sekundære, kumulative, kort- og 
langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative miljøvirkninger. 
Proceduren skal også omfatte offentlige høringer. 

På baggrund af de af andrageren fremsendte oplysninger kan det konkluderes, at det for det 
pågældende projekt var påkrævet, at der blev gennemført en konsekvensvurdering i henhold 
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til artikel 5-10, og at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 5, stk. 3, er blevet 
givet af bygherren i form af en miljørapport. Af de oplysninger, der er vedlagt andragendet, 
fremgår det, at andrageren er bekymret over rapportens kvalitet. 

Det skal dog understreges, at Kommissionen på grundlag af de fremsendte oplysninger ikke 
kan påvise, at den pågældende rapport skulle være udarbejdet i modstrid med direktivets 
bestemmelser. Derudover skal det bemærkes, at pligten til at fremskaffe de oplysninger, der er 
opført i artikel 5, stk. 3, ifølge VVM-direktivet påhviler investor. Det forhold, at 
miljørapporten er udarbejdet af investoren, kan således ikke ses som værende i modstrid med 
VVM-direktivet. Kommissionen kan således ikke påvise nogen krænkelse af VVM-direktivet. 

Konklusioner 

Med udgangspunkt i de tilgængelige oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af VVM-direktivet eller SMV-direktivet."


