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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0227/2011 af Waclaw Mokrzycki, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Zakanale", om manglende hensyntagen til EU's retsakter i 
forbindelse med EU-finansierede oversvømmelsesrelaterede infrastrukturarbejder 
i den vestpolske by Gorzów

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de ansvarlige polske myndigheder misligholder en række af EU's 
retsakter i forbindelse med genopbygningen af den infrastruktur, der blev ødelagt af de 
alvorlige oversvømmelser i og omkring den vestpolske by Gorzów. Andrageren påpeger, at 
der til de pågældende infrastrukturarbejder, herunder udbedring af veje og kloaksystemer, 
ydes støtte fra EU. I henhold til andrageren vil gennemførelsen af de pågældende projekter, 
hvortil de berørte borgere ikke er blevet hørt, undergrave det naturlige miljø og gribe 
ødelæggende ind i den lokale flora og fauna. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet 
om at efterprøve, om de pågældende infrastrukturarbejder er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med 
udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, direktiv 2007/60/EF om 
vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, direktiv 2001/42/EF om vurdering 
af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, direktiv 92/43/EØF om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter og direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012
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"Andrageren hævder, at på grund af manglen på tilstrækkelige oplysninger og offentlig 
høring med hensyn til de planlagte investeringer til byen Gorzów Wielkopolski, er 
bestemmelserne i følgende EU-direktiver blevet overtrådt:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 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 domstolsprøvelse1

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og 
styring af risikoen for oversvømmelser (i det følgende benævnt oversvømmelsesdirektivet)2

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (i det følgende benævnt 
vandrammedirektivet)3

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (i det følgende benævnt SMV-
direktivet)4

- Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (i det følgende benævnt habitatdirektivet)5

- Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (i det følgende 
benævnt fugledirektivet)6

Andrageren hævder endvidere, at en række ikke nærmere angivne polske bestemmelser og 
EU-bestemmelser er blevet overtrådt med hensyn til genopbygning af gaden Strazacka i 
Gorzów Wielkopolski, et projekt som medfinansieres af EU. 

Derefter hævder andrageren, at de ineffektive kunstvandingsaktiviteter i området omkring 
Wartafloden (rensning af grøfterne og vandkanalerne, bygning af dæmninger) resulterede i 
oversvømmelse i Zawarcie- og Zakanaleregionen. 

Andrageren oplyser, at gennemførelsen af nogle (udefinerede) investeringer resulterede i 
miljøforurening, bygningskatastrofer og hydrologiske forandringer (oversvømmelser, tørke) i 
Deszczno- og Zakanaleområdet. Desuden hævder andrageren, at som følge af 
oversvømmelserne i Gorzów Wielkopolski-området er vandforsyningssystemet brudt 
sammen, hvilket har forårsaget en overskridelse af mangangrænserne i drikkevandet. 
Andrageren hævder også, at EU ikke har ført tilsyn med de (udefinerede) investeringer. 

Endelig opfordrer andrageren de europæiske institutioner til at indføre en retlig ramme for 
plantning af træer langs diger og grøfter, kombineret med betingelser for medfinansiering fra 
EU, da denne metode efter hans opfattelse har vist sig historisk at være den mest effektive 
metode til beskyttelse mod oversvømmelse. 

                                               
1 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17–25.
2 EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27–34.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1–73.
4 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30–37.
5 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7–50.
6 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
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Om spørgsmålet om mulig overtrædelse af de direktiver, som andrageren nævner 
(oversvømmelsesdirektivet, vandrammedirektivet, habitatdirektivet, fugledirektivet, SMV-
direktivet og direktiv 2003/35) som følge af planlagte investeringer 

Andrageren angiver ikke nærmere hverken de investeringer eller handlinger, hvorved 
bestemmelserne i ovennævnte direktiver skulle være overtrådt. Som følge heraf kan 
Kommissionen ikke påvise nogen krænkelse af de nævnte direktiver. 

Det bør navnlig bemærkes, at direktiv 2003/35/EF ændrer bestemmelserne i direktiv 
1985/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1

(nu 2011/92/EU2) (VVM-direktivet) med hensyn til offentlig information og offentlige 
høringer, og det er derfor tilstrækkeligt at analysere påståede aktiviteters overholdelse af 
VVM-direktivet. I betragtning af at andrageren ikke giver nogen oplysninger om de planlagte 
investeringer, kan Kommissionen ikke påvise, om VVM-direktivet finder anvendelse på dem, 
og hvorvidt kravene i dette direktiv er opfyldt eller ej. 

SMV-direktivet foreskriver, at der foretages en miljøvurdering af visse offentlige planer og 
programmer, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det lader dog ikke til, 
at SMV-direktivet finder anvendelse på nogen af de investeringer, som andrageren nævner.

Desuden kan Kommissionen ikke ud fra de oplysninger, som andrageren har indsendt, 
konstatere, om habitatdirektivet og fugledirektivet finder anvendelse på disse spørgsmål. 
Med hensyn til de resterende direktiver kræves det i direktivet om oversvømmelser, at 
"[m]edlemsstaterne stiller [...] den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen, kortene 
over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse samt 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser til rådighed for offentligheden". Ud fra de 
oplysninger, der er fremsendt af andrageren, er Kommissionen ikke i stand til at se, at de 
polske myndigheder ikke har opfyldt deres forpligtelser som fastlagt i direktivet. 

Det fastsættes også i vandrammedirektivet, at offentligheden skal høres om arbejdet med 
udarbejdelse af vandområdeplanerne. Ud fra de oplysninger, der er fremsendt af andrageren, 
er Kommissionen imidlertid ikke i stand til at se, at de polske myndigheder ikke har opfyldt 
deres forpligtelser vedrørende offentlige høringer som fastlagt i direktivet. Det bør i øvrigt 
bemærkes, at vandområdeplanerne, herunder dem, der er udarbejdet af de polske 
myndigheder, i øjeblikket er genstand for horisontal vurdering fra Kommissionens side. 

Om spørgsmålet om mulig overtrædelse af VVM-direktivet med hensyn til genopbygning af 
vejen: 

Kommissionen vil gerne bemærke, at direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) kan være gældende for projektet 
med genopbygning af Strazacka Street. 

I artikel 2 i VVM-direktivet hedder det, at "[m]edlemsstaterne vedtager de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
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placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, undergives et krav om 
tilladelse og en vurdering af disse indvirkninger, inden der gives tilladelse."

Genopbygning af en gade kan betegnes som et af de projekter, der er opført i direktivets punkt 
10, litra e), i bilag II. "Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag I)", og ifølge bilag II, punkt 13, første led "ændringer 
eller udvidelser af projekter i bilag I eller II, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at 
blive udført, når de kan være til skade for miljøet". 

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 i direktivet skal medlemsstaterne i forbindelse med 
projekter anført i bilag II enten ved hjælp af nærmere undersøgelser fra sag til sag eller efter 
grænseværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaterne og under hensyntagen til kriterierne i 
bilag 4 i VVM-direktivet afgøre, om et projekt skal vurderes i overensstemmelse med artikel 
2 til 10 i direktivet. Hvis det som følge af en sådan analyse (screening) bekræftes, at projektet 
kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, skal det underkastes en VVM-
procedure, inden der gives byggetilladelse til det. VVM-proceduren omfatter bl.a. 
udarbejdelse af en miljørapport, der vurderer projektets direkte og indirekte virkninger samt 
dets sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige og positive 
eller negative miljøvirkninger samt offentlig oplysning og høring. 

Navnlig artikel 6 i VVM-direktivet handler om spørgsmålet om offentlig oplysning og høring. 
Artikel 6, stk. 2 foreskriver, at "[o]ffentligheden informeres ved offentligt opslag eller andre 
egnede midler såsom elektroniske medier, hvor det er muligt, om følgende tidligt i de 
beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og senest, så snart 
oplysningerne med rimelighed kan gives: a) ansøgningen om tilladelse b) det forhold, at 
projektet er omfattet af en procedure med miljøkonsekvensvurdering, og eventuelt at artikel 7 
gælder c) informationer om de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe 
afgørelsen, hvorfra alle relevante informationer kan indhentes, hvortil kommentarer eller 
spørgsmål kan rettes og nærmere informationer om fristerne for fremsendelse af 
bemærkninger og spørgsmål d) hvilke afgørelser der kan blive tale om, eller udkast til 
afgørelsen, hvis et sådant foreligger e) hvorvidt de oplysninger, der er indhentet i henhold til 
artikel 5, er til rådighed f) omtrentligt hvornår og hvor, eller hvordan, de relevante 
oplysninger bliver givet g) hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig 
deltagelse, jf. stk. 5." Og artikel 6, stk. 4 fastsætter, at "Den berørte offentlighed skal tidligt og 
effektivt have mulighed for at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er 
nævnt i artikel 2, stk. 2, og skal med henblik herpå have ret til at fremsætte kommentarer og 
udtalelser, mens alle muligheder stadig står åbne, over for den eller de kompetente 
myndigheder, inden der træffes afgørelse vedrørende tilladelsen."

På grundlag af de begrænsede oplysninger, som andrageren fremlægger, kan Kommissionen 
ikke afgøre, om bestemmelserne i VVM-direktivet, herunder bestemmelserne om offentlig 
oplysning og høring, blev overtrådt af de polske myndigheder med hensyn til det pågældende 
projekt. 

Om spørgsmålet om mulig overtrædelse af VVM-direktivet med hensyn til 
kunstvandingsaktiviteter 

Kommissionen vil gerne bemærke, at VVM-direktivet også kunne finde anvendelse på 
kunstvandingsaktiviteterne, som andrageren nævner, da de potentielt falder ind under 
direktivets bilag II, punkt 10, litra f) ("Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag I, 
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kanalbygning og regulering af vandløb").

Men ud fra de oplysninger, som andrageren har indsendt, kan Kommissionen ikke fastslå, om 
VVM-direktivet finder anvendelse på de kunstvandingsprojekter, som andrageren nævner.

Om spørgsmålet om overskridelse af manganstandarder i drikkevand.

Kommissionen vil gerne bemærke, at Rådets direktiv 98/83/EF1 om kvaliteten af 
drikkevand kunne være gældende for spørgsmålet om overskridelser af manganstandarder, 
som andrageren har rejst. Det hedder i artikel 4, stk. 1, i dette direktiv: "Medlemsstaterne 
træffer, uden at det berører deres forpligtelser i henhold til andre fællesskabsbestemmelser, 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Med henblik 
på at opfylde minimumskravene i dette direktiv betragtes drikkevand som sundt og rent, 
hvis det: a) er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer i mængder eller
koncentrationer, der udgør en potentiel fare for sundheden og b) opfylder de 
minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og B."
Det bør bemærkes, at mangan ikke er medtaget på listen over kemiske parametre, der er 
opført i bilag I, del A og B. Men mangan er opført i bilag I, del C, der, som fastsat i 
direktivets artikel 5, fastsætter de værdier, der alene skal fastsættes med henblik på kontrol 
og med henblik på opfyldelse af de forpligtelser, der pålægges i artikel 8 i direktivet om 
afhjælpende foranstaltninger og begrænsninger i anvendelsen. I overensstemmelse med 
direktivets artikel 8, stk. 1, bør der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de 
parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, straks foretages en 
undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil. På grundlag af direktivets artikel 8, stk. 
2, gælder endvidere, at i tilfælde af at drikkevand ikke overholder parameterværdier, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 5, sørger den pågældende medlemsstat for, at der 
hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet.
Artikel 8, stk. 6 fastsætter på sin side, at i tilfælde af manglende overholdelse af 
parameterværdierne eller specifikationerne i bilag I, del C, undersøger den pågældende 
medlemsstat, om denne manglende overholdelse udgør en fare for sundheden. 
Medlemsstaten er også forpligtet til at træffe udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af 
vandets kvalitet, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sundhedsbeskyttelsen. Direktivet 
kræver også i artikel 8, stk. 7, at forbrugerne informeres, når der træffes udbedrende 
foranstaltninger, medmindre de kompetente myndigheder finder, at overskridelsen af 
parameterværdien er ubetydelig.
I lyset af oplysninger, som andrageren har fremlagt, bør det bemærkes, at den 
vandforsynings- og kloakvirksomhed, der er ansvarlig for vandforsyning i Siedliceområdet, 
informerede forbrugere om manglende overholdelse af parameterværdierne for mangan, 
hvilket fandt sted efter at vandforsyningen brød sammen, idet den anførte, at den nævnte 
manglende overholdelse var ubetydelig. Desuden anførte vandforsynings- og 
kloakvirksomheden, at vandforsyningen til de bekymrede forbrugere var blevet sikret 
øjeblikkeligt efter sammenbruddet af vandforsyningssystemet, og at kvaliteten af 
drikkevandet ikke udgjorde en potentiel fare for menneskers sundhed og regelmæssigt blev 
overvåget. Det kan derfor i lyset af de af andrageren fremlagte dokumenter konkluderes, at 
kravene i artikel 8 i direktivet er opfyldt. På grundlag af de oplysninger, der er fremlagt af 

                                               
1 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
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andrageren, kan det derfor konkluderes, at sammenbruddet var blevet repareret inden for to 
måneder, og at forbrugerne blev behørigt informeret (herunder begrundelser af de tidligere 
manglende reparationer, som skyldtes de alvorlige oversvømmelser i det pågældende 
område). Det kan derfor på grundlag af de oplysninger, der er fremlagt af andrageren, ikke 
konkluderes, at kravene i drikkevandsdirektivet er blevet overtrådt. 

Om spørgsmålet om miljøforurening, bygningskatastrofer og hydrologiske forandringer i 
Deszczno- og Zakanaleområdet.

Andrageren hævder, at der som følge af udefinerede beslutninger truffet i løbet af 
gennemførelsen af nogle (udefinerede) investeringer skete miljøforurening samt 
bygningskatastrofer og hydrologiske forandringer i områderne Deszczno og Zakanale. 

Kommissionen vil gerne bemærke, at ud fra de oplysninger, som andrageren har indsendt, kan 
Kommissionen ikke se, at EU's miljølovgivning finder anvendelse på disse spørgsmål.

Om spørgsmålet om, at EU ikke har ført tilsyn med investeringerne 

Enhver foranstaltning, der samfinansieres med EU-midler, skal overholde EU-lovgivningen. 
Ifølge artikel 9, stk. 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 skal operationer, der 
finansieres af fondene, være i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og i retsakter 
udstedt i henhold til denne. Det bør bemærkes, at i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 539/2010 er kun "store projekter" med samlede udgifter på 
over 50 mio. EUR underlagt Kommissionens evaluering. Kommissionens tjenestegrene 
verificerer deres overholdelse af miljødirektiverne på grundlag af den dokumentation, 
medlemsstaten fremlagde inden vedtagelsen af Kommissionens beslutning om tildeling af 
finansiel støtte. Men for alle andre projekter (dvs. under 50 mio. EUR i samlede udgifter) 
udføres vurderingen af overholdelse af den gældende EU-ret af medlemsstaten. 

Det er vigtigt at bemærke, at projekter, der medfinansieres af EU-midler, gennemføres under 
delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaten: I overensstemmelse med 
princippet om delt forvaltning, som anvendes i forbindelse med administrationen af EU's 
samhørighedspolitik, er medlemsstaterne ansvarlige for den praktiske gennemførelse af 
programmerne. Dette omfatter projektvalg og gennemførelse. Under gennemførelsen af de 
operationelle programmer skal forvaltningsmyndigheden rapportere til Kommissionens 
tjenestegrene, som derefter har mulighed for og redskaber til at overvåge gennemførelsen. 
Ved udgangen af programmeringsperioden skal medlemsstaterne sende en endelig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle program til Kommissionen.

Om spørgsmålet om andragerens opfordring til EU-institutionerne til at indføre en retlig 
ramme for plantning af træer langs diger og grøfter

De vigtigste EU-retsakter om vand, dvs. vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet, 
er baseret på en fremgangsmåde, hvor der indføres en ramme på EU-niveau, samtidig med at 
de individuelle medlemsstater har mulighed for at udarbejde deres egne detaljerede 



CM\903721DA.doc 7/7 PE489.726v01-00

DA

bestemmelser inden for denne ramme. Kommissionen har i øjeblikket ikke nogen planer om 
at udarbejde specifik lovgivning med hensyn til plantning af træer langs diger og grøfter, da 
den mener, at dette bør forblive inden for medlemsstaternes beføjelsesområde. 

Konklusion

På baggrund af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Endvidere har Kommissionen i øjeblikket ikke nogen 
planer om at udarbejde specifik lovgivning med hensyn til plantning af træer langs diger og 
grøfter."


