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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0947/2011, ingediend door W. R. (Poolse nationaliteit), namens de 
milieubeweging "Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony 
Srodowiska", over het niet horen van de burgers van Wolin in verband met 
maatregelen die gevolgen hebben voor het milieu

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde milieubeweging, stelt dat de gemeentelijke 
overheid van Wolin, de hoofdplaats op het gelijknamige Poolse eiland, zich niet heeft 
gehouden aan de bepalingen van het Verdrag van Århus inzake de toegang tot informatie en 
inspraak van de bevolking in milieuzaken in verband met maatregelen die negatieve gevolgen 
hebben voor de watervoerende laag van het gebied en een beschermd gebied. Hij verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener (voorzitter van de ngo) stelt dat de gemeentelijke overheid van Wolin het Verdrag 
van Århus niet heeft nageleefd. Uit aanvullende informatie waarom indiener werd verzocht, 
kan worden geconcludeerd dat het vermeende gebrek aan inspraak betrekking heeft op de 
aanneming door de gemeenteraad van een resolutie betreffende de wijziging van de "Studie 
naar de ruimtelijke omstandigheden en ruimtelijke ordening in de gemeente Wolin"1. In de 

                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin.
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visie van indiener had de aanneming van bovengenoemde resolutie moeten worden 
voorafgegaan door een openbare raadpleging en vormt het nalaten daarvan een inbreuk op het 
Verdrag van Århus.

Het verzoekschrift gaat vergezeld van kopieën van de correspondentie over de kwestie met de 
Poolse autoriteiten. Op basis van de verstrekte correspondentie lijkt het erop dat indiener zich 
zorgen maakt over de kwaliteit van het milieurapport over de grindmijn dat is opgesteld in het 
kader van de milieueffectrapportageprocedure.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het Verdrag van Århus betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden in het EU-recht is geïncorporeerd bij Richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's van 27 juni 2001 (de strategische milieueffectbeoordelingsrichtlijn of SMEB-
richtlijn)1 en Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (de MER-richtlijn)2. Deze laatste richtlijn heeft Richtlijn 
85/337/EEG gecodificeerd. Het is daarom passend en voldoende om de beweringen van 
indiener te onderzoeken in het licht van bovengenoemde richtlijn.

Richtlijn 2001/42/EG (de SMEB-richtlijn) vereist dat voor plannen en programma's die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd.
Krachtens artikel 6 van deze richtlijn moet het publiek (waaronder ook de instanties met 
verantwoordelijkheden op milieugebied) worden geraadpleegd over het ontwerpplan of 
ontwerpprogramma en het overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn opgestelde milieurapport.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie lijkt het erop dat de gemeente het besluit 
heeft genomen om haar planningsdocument voor grondgebruik, d.w.z. de studie naar de 
ruimtelijke omstandigheden en ruimtelijke ordening, te wijzigen. Indiener stelt dat de 
gemeentelijke overheid van Wolin het Verdrag van Århus heeft geschonden door voorafgaand 
aan het besluit geen openbare raadpleging te organiseren. Zoals hierboven is uitgelegd, 
volstaat het om deze bewering te onderzoeken in het licht van de bestaande EU-wetgeving tot 
omzetting van het Verdrag in het EU-recht, in dit geval de SMEB-richtlijn.

In dit verband moet worden benadrukt dat de SMEB-richtlijn niet bepaalt dat voorafgaand aan 
een besluit om een plan of een programma te wijzigen een openbare raadpleging moet worden 
gehouden. De SMEB-richtlijn bepaalt dat er een openbare raadpleging moet worden 
gehouden wanneer er een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd. In artikel 3 van de 
richtlijn wordt vermeld voor welke plannen en programma's verplicht een 
milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd (zie artikel 3, lid 2, van de richtlijn)3.
Bovendien voorziet artikel 3 van de richtlijn in een zogeheten "screeningprocedure" voor 
                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
3 Plannen en programma's die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij, energie, 
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of 
grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlagen I 
en II bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde projecten, of waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een 
beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van Richtlijn 92/43/EEG.
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andere soorten plannen en programma's. Dit artikel bepaalt met name dat de bevoegde 
autoriteiten moeten beslissen of de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde plannen of 
programma's aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. De screeningprocedure wordt 
derhalve uitgevoerd voor de in lid 2 bedoelde plannen en programma's die het gebruik 
bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen van de bedoelde 
plannen en programma's, alsmede voor andere dan de in lid 2 bedoelde plannen en 
programma's die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor 
projecten. Als tijdens de screeningprocedure wordt bepaald dat een gegeven plan of 
programma een aanzienlijk milieueffect kan hebben, vereist de richtlijn dat er een volledige 
milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd, met inbegrip van een openbare raadpleging.

De Commissie wil opmerken dat de in artikel 3 van de SMEB-richtlijn neergelegde 
verplichtingen correct in de Poolse wetgeving zijn omgezet. In het onderhavige geval hebben 
de Poolse autoriteiten zelf in de bij het verzoekschrift gevoegde correspondentie opgemerkt 
dat zodra het besluit zal worden aangenomen, de wijziging van het planningsdocument zal 
worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, met inbegrip van een openbare 
raadpleging, zoals vereist door de Poolse wet.

In het licht van het bovenstaande, en ook gezien het feit dat de SMEB-richtlijn niet vereist dat 
een besluit tot wijziging van een plan of programma moet worden onderworpen aan een 
openbare raadpleging, kan de Commissie geen inbreuk op de SMEB-richtlijn vaststellen met 
betrekking tot de door indiener opgeworpen kwesties.

Uit de verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat het project in kwestie, een 
grindmijn, binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2011/92/EU (de MER-richtlijn) valt.

Volgens artikel 2 van de MER-richtlijn "treffen [de lidstaten] de nodige maatregelen om te 
verzekeren dat een vergunning vereist is voor projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, omvang of ligging, en dat een beoordeling van 
hun effecten plaatsvindt alvorens een vergunning wordt verleend".

Op basis van de beperkte informatie die is verstrekt, kan het project in kwestie worden 
ingedeeld in de categorie ''steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I 
vallende projecten)" (punt 2, onder a), van bijlage II bij de MER-richtlijn) of in de categorie 
"steengroeven en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare, of 
turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare" (punt 19 van bijlage I bij 
de MER-richtlijn).

Overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn moeten de lidstaten voor de in bijlage II genoemde 
projecten, door middel van een onderzoek per geval of aan de hand van door hen vastgestelde 
drempelwaarden en/of andere criteria, bepalen of een project al dan niet moet worden 
onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. De in bijlage I 
genoemde projecten moeten altijd worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

De milieueffectrapportageprocedure omvat onder meer het opstellen van een milieurapport 
(beschrijving van het project) waarin de directe en indirecte effecten van het project op het 
milieu worden beoordeeld, evenals secundaire en cumulatieve effecten op korte, middellange 
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en lange termijn, permanent en tijdelijk, positief en negatief van het project op het milieu. De 
procedure omvat eveneens openbare raadplegingen.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat voor het 
project in kwestie een milieueffectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 
van de richtlijn was vereist en dat de door artikel 5, lid 3, van de richtlijn vereiste informatie 
door de projectontwikkelaar is verstrekt in de vorm van een milieurapport. Uit de bij het 
verzoekschrift gevoegde informatie kan worden geconcludeerd dat indiener zorgen heeft over 
de kwaliteit van het rapport.

Benadrukt moet echter worden dat de Commissie op basis van de verstrekte informatie niet 
kan vaststellen dat het rapport in kwestie is opgesteld in strijd met de eisen van de richtlijn.
Voorts moet worden opgemerkt dat de MER-richtlijn de verplichting om de door artikel 5, lid 
3, van de richtlijn vereiste informatie te verstrekken oplegt aan de investeerder.
Dientengevolge kan het feit dat het milieurapport is opgesteld door de investeerder niet 
worden gezien als een niet-naleving van de MER-richtlijn. Resumerend kan de Commissie 
geen inbreuk op de MER-richtlijn vaststellen.

Conclusies

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen inbreuk op de MER-richtlijn 
of op de SMEB-richtlijn vaststellen.


