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Betreft: Verzoekschrift 0227/2011 , ingediend door Waclaw Mokrzycki (Poolse nationaliteit), 
namens de organisatie "Zakanale", over het gebrek aan consideratie voor de EU-
wetgeving bij door de EU gefinancierde infrastructuurprojecten in verband met 
overstromingen in de West-Poolse stad Gorzów

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beweert dat de verantwoordelijke Poolse autoriteiten zich niet aan de Europese 
regelgeving houden in verband met de wederopbouw van de infrastructuur die door ernstige 
overstromingen in en rondom de West-Poolse stad Gorzów is verwoest. Indiener wijst op het feit 
dat de Europese Unie subsidie verleent voor deze infrastructuurprojecten, zoals het herstel van 
wegen en rioleringsstelsels. Volgens indiener zal de realisatie van bovengenoemde projecten, 
waarbij de betrokken burgers geen inspraak hebben gehad, het natuurlijke milieu ondermijnen en 
een verwoestende uitwerking hebben op de plaatselijke flora en fauna. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement derhalve te onderzoeken of deze werkzaamheden in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek in de 
opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu, Richtlijn 2007/60/EG 
over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's, Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van 
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's, Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna en Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener beweert dat het gebrek aan informatie en openbare raadpleging bij de geplande 
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investeringen voor de stad Gorzów Wielkopolski een inbreuk vormt op de volgende EU-
richtlijnen:

- Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 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/EG1 van de Raad,

- Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over 
beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (hierna "de overstromingsrichtlijn" genoemd)2,

- Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (hierna 
"de Kaderrichtlijn water" genoemd)3,

- Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (hierna "de 
SMEB-richtlijn" genoemd)4

- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en wilde flora en fauna (hierna "de Habitatrichtlijn" genoemd)5,

- Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(hierna "de Vogelrichtlijn" genoemd)6.

Indiener beweert voorts dat in het kader van de heraanleg van Strażacka Street in Gorzów 
Wielkopolski, een project dat door de EU gecofinancierd wordt, een aantal niet nader genoemde 
bepalingen van de Poolse en Europese wetgeving geschonden zijn. 

Daarnaast stelt indiener dat de ondoeltreffende irrigatieactiviteiten in de omgeving van de 
Warta-rivier (het reinigen van de sloten en waterkanalen, de aanleg van dijken) geleid hebben 
tot overstromingen in de regio's Zawarcie en Zakanale. 

Indiener geeft aan dat de uitvoering van sommige (niet nader genoemde) investeringen geleid 
heeft tot milieuverontreiniging, bouwrampen en hydrologische veranderingen (overstromingen, 
droogtes) in de omgeving van Deszczno en Zakanale. Bovendien beweert indiener dat er zich 
ten gevolge van de overstromingen in het gebied rond Gorzów Wielkopolski een storing heeft 
voorgedaan in het watervoorzieningsstelsel, waardoor de mangaangrenzen voor water bestemd 
voor menselijke consumptie overschreden werden. Indiener beweert tevens dat de EU 
onvoldoende toezicht heeft gehouden op de (niet nader genoemde) investeringen. 

Tot slot verzoekt indiener de Europese instellingen om een rechtskader te scheppen voor het 
aanplanten van bomen naast dijken en sloten, in combinatie met randvoorwaarden voor 
cofinanciering van de EU, aangezien die methode in het verleden het doeltreffendst is gebleken 
ter bescherming tegen overstromingen. 
                                               
1 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
2 PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27.
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
4 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
5 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
6 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
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Mogelijke inbreuk op de door de indiener genoemde richtlijnen (de Overstromingsrichtlijn, de 
Kaderrichtlijn water, de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, de SMEB-richtlijn, Richtlijn 
2003/35) door geplande investeringen 

Indiener specificeert niet welke investeringen of maatregelen een inbreuk zouden vormen op de 
bepalingen van de hierboven genoemde richtlijnen. De Commissie kan daarom geen inbreuk op 
de genoemde richtlijnen vaststellen. 

Er moet met name opgemerkt worden dat Richtlijn 2003/35/EG de bepalingen van Richtlijn 
1985/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten1 (nu 2011/92/EU2) (de MEB-richtlijn) wat de informatie aan de bevolking en de 
openbare raadpleging betreft, wijzigt, en dat het bijgevolg volstaat om na te gaan of de 
genoemde activiteiten voldoen aan de MEB-richtlijn. Aangezien indiener geen informatie 
verschaft over de geplande investeringen, kan de Commissie niet vaststellen of de MEB-richtlijn 
erop van toepassing is en of al dan niet voldaan is aan de eisen uit de richtlijn. 

Ingevolge de SMEB-richtlijn is het verplicht om een milieueffectbeoordeling te verrichten op 
bepaalde overheidsplannen en -programma's die een significant milieueffect kunnen hebben. De 
SMEB-richtlijn lijkt echter niet van toepassing te zijn op de door de indiener genoemde 
investeringen.

Voorts kan de Commissie op basis van de informatie die door indiener verstrekt wordt niet 
vaststellen of de Habitat- en de Vogelrichtlijn van toepassing zijn op deze problemen. 

Wat de overige richtlijnen betreft, is het ingevolge de Overstromingsrichtlijn vereist dat "(…) de 
lidstaten de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, overstromingsgevaarkaarten,
overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen ter beschikking stellen van het 
publiek." Op basis van de door indiener voorgelegde informatie, kan de Commissie niet 
vaststellen dat de Poolse overheid haar plichten uit hoofde van de richtlijn niet is nagekomen. 

De Kaderrichtlijn water voorziet eveneens in openbare raadpleging bij de voorbereiding van 
stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's). Op basis van de door indiener voorgelegde informatie, 
kan de Commissie echter niet vaststellen dat de Poolse overheid haar plichten ten aanzien van 
openbare raadplegingen, zoals vastgelegd in de richtlijn, niet is nagekomen. Voorts moet 
opgemerkt worden dat de SGBP's, met inbegrip van de SGBP's die door de Poolse overheid 
worden voorbereid, momenteel onderworpen worden aan een horizontale beoordeling door de 
Commissie.  

Mogelijke inbreuk op de MEB-richtlijn wat de heraanleg van de weg betreft 

De Commissie wenst op te merken dat Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de MEB-richtlijn) van 
toepassing zou kunnen zijn op het project voor de heraanleg van Strazacka Street. 

Volgens artikel 2 van de MEB-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".

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
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De heraanleg van een straat kan beschouwd worden als een van de projecten die zijn opgesomd 
in punt 10, onder e), van Bijlage II bij de richtlijn: "Aanleg van wegen, havens en 
haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens (niet onder bijlage I vallende projecten)",
terwijl in overeenstemming met punt 13 van bijlage II, eerste streepje, onder 1) als een 
"wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of (…) Bijlage [II] waarvoor reeds een 
vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kunnen hebben"

In overeenstemming met artikel 4, lid 2, van de richtlijn, moeten de lidstaten voor projecten uit 
bijlage II, hetzij via een onderzoek geval per geval, hetzij via drempels of criteria die door de 
lidstaten zijn vastgelegd op basis van de criteria van bijlage III van de MEB-richtlijn bepalen of 
het project al dan niet onderworpen moet worden aan een beoordeling in overeenstemming met 
de artikelen 5 tot en met 10 van de richtlijn. Wanneer uit zulke analyse (screening) blijkt dat het 
project waarschijnlijk aanzienlijke nadelige gevolgen zal hebben voor het milieu, moet er een 
milieueffectbeoordelingsprocedure verricht worden op het project alvorens er een vergunning 
kan worden afgegeven. De MEB-procedure omvat onder meer het opstellen van een 
milieurapport, het beoordelen van de rechtstreekse effecten en eventuele onrechtstreekse, 
secundaire, cumulatieve, blijvende en tijdelijke, positieve en negatieve korte-, middellange- en 
langetermijneffecten van het project op het milieu en openbare kennisgeving en raadpleging. 

Met name in artikel 6 van de MEB-richtlijn wordt verwezen naar het thema openbare 
kennisgeving en raadpleging. In artikel 6, lid 2, is bepaald dat "Het publiek wordt door openbare 
kennisgevingen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld met elektronische middelen, 
indien beschikbaar in een vroeg stadium van de in artikel 2, lid 2, bedoelde 
milieubesluitvormingsprocedures en uiterlijk zodra redelijkerwijs informatie kan worden 
verstrekt in kennis gesteld van het volgende: a) de aanvraag om een vergunning; b) het feit dat 
het project aan een milieueffectbeoordelingsprocedure is onderworpen en, voor zover relevant, 
het feit dat artikel 7 van toepassing is; c) nadere gegevens over de bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, waarbij relevante informatie kan worden 
verkregen, waaraan opmerkingen of vragen kunnen worden voorgelegd en nadere gegevens over 
de termijnen voor het toezenden van opmerkingen of vragen; d) de aard van mogelijke besluiten 
of, indien dit er is, het ontwerpbesluit; e) een indicatie van de beschikbaarheid van de ingevolge 
artikel 5 verzamelde informatie; f) een indicatie van de tijdstippen waarop, de plaatsen waar en 
de wijze waarop de relevante informatie beschikbaar wordt gesteld; g) nadere gegevens inzake 
de regelingen voor inspraak die ingevolge lid 5 zijn vastgesteld." En in artikel 6, lid 4, is bepaald 
dat "Het betrokken publiek dient in een vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak in de in 
artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures te krijgen en heeft daartoe het recht 
wanneer alle opties open zijn opmerkingen en meningen kenbaar te maken aan de bevoegde 
instantie(s) voordat het besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen."

De Commissie kan op basis van de beperkte informatie die door indiener werd verstrekt niet 
vaststellen of de bepalingen van de MEB-richtlijn, waaronder de bepalingen inzake openbare 
kennisgeving en raadpleging, in het kader van het project waarvan sprake geschonden werden 
door de Poolse overheid. 
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Mogelijke inbreuk op de MEB-richtlijn wat de irrigatieactiviteiten betreft 

De Commissie wenst op te merken dat de MEB-richtlijn mogelijk ook van toepassing is op de 
irrigatieactiviteiten die door indiener worden vermeld, aangezien die mogelijk binnen het 
toepassingsgebied van bijlage II, punt 10, onder f), van de richtlijn vallen ("Aanleg van 
waterwegen (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I, werken inzake kanalisering en ter 
beperking van overstromingen (= floodrelief werken)")

Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie echter niet vaststellen of de MEB-
richtlijn van toepassing is op de irrigatieprojecten waarnaar indiener verwijst.

Overschrijding van de mangaannormen in voor menselijke consumptie bestemd water

De Commissie wenst op te merken dat Richtlijn 98/83/EG1 van de Raad betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water mogelijk van toepassing is op de 
vermeende overschrijding van de mangaannormen waarnaar indiener verwijst. Volgens 
artikel 4, lid 1, van deze richtlijn "nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon is. Overeenkomstig 
de minimumvereisten van deze richtlijn is voor menselijke consumptie bestemd water gezond 
en schoon, als het: a) geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in 
hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren, en b) 
voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gespecificeerde minimumvereisten." 

Er dient opgemerkt te worden dat mangaan niet voorkomt op de lijst met chemische 
parameters in bijlage I, delen A en B. De stof wordt echter wel vermeld in bijlage I, deel C, 
waarin, zoals bepaald in artikel 5 van de richtlijn, de waarden zijn vastgesteld die enkel 
bepaald moeten worden voor monitoringdoeleinden en om te voldoen aan de verplichtingen 
uit artikel 8 van de richtlijn inzake herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik. 
Volgens artikel 8, lid 1, van de richtlijn moet elk geval waarin niet aan de overeenkomstig 
artikel 5 vastgestelde parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht om de 
oorzaak vast te stellen. Voorts moeten de betrokken lidstaten krachtens artikel 8, lid 2, van de 
richtlijn, wanneer voor menselijke consumptie bestemd water niet aan de overeenkomstig 
artikel 5 vastgestelde parameterwaarden voldoet, ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk de 
nodige herstelmaatregelen worden getroffen om de kwaliteit weer op peil te brengen. In artikel 
8, lid 6, wordt dan weer bepaald dat wanneer niet wordt voldaan aan de parameterwaarden of 
de specificaties in bijlage I, deel C, de lidstaten nagaan of de niet-naleving risico voor de 
volksgezondheid oplevert. De betrokken lidstaat is tevens verplicht om herstelmaatregelen te 
treffen om de waterkwaliteit weer op peil te brengen wanneer dat nodig is om de menselijke 
gezondheid te beschermen. In artikel 8, lid 7, van de richtlijn wordt eveneens bepaald dat de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat indien er herstelmaatregelen worden genomen, de 
verbruikers daarvan op de hoogte worden gebracht, behalve wanneer de bevoegde autoriteiten 
oordelen dat de overschrijding van de parameterwaarden niet van betekenis is.

In het licht van de door indiener verstrekte informatie dient opgemerkt te worden dat de 
watervoorzienings- en -zuiveringsonderneming, die verantwoordelijk is voor de 
watervoorziening in het gebied Siedlice, de consumenten op de hoogte heeft gebracht van de 
overschrijding van de parameterwaarden voor mangaan na de onderbreking van de 
watervoorziening, waarbij werd aangegeven dat de overschrijding niet van betekenis was. 
Voorts stelde de watervoorzienings- en -zuiveringsonderneming dat de watervoorziening van 

                                               
1 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.
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de betrokken consumenten meteen na de verstoring van de watervoorziening werd 
veiliggesteld en dat de kwaliteit van het drinkwater geen potentieel gevaar inhield voor de 
menselijke gezondheid en regelmatig gemonitord werd. In het licht van de door indiener 
voorgelegde documenten kan daarom geconcludeerd worden dat aan de eisen uit artikel 8 van 
de richtlijn voldaan is. Op basis van de door indiener voorgelegde informatie kan bijgevolg 
geconcludeerd worden dat de storing binnen twee maanden met succes werd hersteld en dat de 
consumenten correct geïnformeerd werden (waarbij eveneens de redenen werden meegedeeld 
voor het uitblijven van een eerdere herstelling als resultaat van de ernstige overstromingen in 
het desbetreffende gebied). Op basis van de informatie die door indiener werd verstrekt, kan 
bijgevolg niet besloten worden dat de eisen van de drinkwaterrichtlijn geschonden zijn. 

Milieuverontreiniging, bouwrampen en hydrologische veranderingen in de omgeving van 
Deszczno en Zakanale

Indiener beweert dat er ten gevolge van een aantal niet nader genoemde beslissingen die werden 
genomen tijdens de uitvoering van bepaalde, niet nader genoemde investeringen, 
milieuverontreiniging is opgetreden en dat er zich bouwrampen en hydrologische veranderingen 
hebben voorgedaan in de omgeving van Deszczno en Zakanale. 

De Commissie wenst op te merken dat zij op basis van de door indiener verstrekte informatie 
niet kan vaststellen of de EU-milieuwetgeving van toepassing is op deze kwesties.

Gebrek aan EU-toezicht op de investeringen 

Alle met EU-middelen gecofinancierde activiteiten moeten voldoen aan de EU-wetgeving. Zoals 
bepaald in artikel 9, lid 5, van Verordening 1083/2006 van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds moeten activiteiten die uit hoofde van de fondsen gefinancierd 
worden, voldoen aan de bepalingen van het Verdrag en de in het kader daarvan aangenomen 
wetteksten. Er dient opgemerkt te worden dat in overeenstemming met Verordening 539/2010 
van het Europees Parlement en de Raad enkel "grote projecten" waarvan de totale kosten meer 
dan 50 miljoen euro bedragen door de Commissie beoordeeld moeten worden. De 
Commissiediensten gaan na of die projecten voldoen aan de milieurichtlijnen, op basis van de 
documenten die door de lidstaat worden voorgelegd voor de goedkeuring van het 
Commissiebesluit tot toekenning van financiële steun. Voor alle andere projecten (d.w.z. die in 
totaal minder dan 50 miljoen euro kosten) wordt de beoordeling van de naleving van het EU-
acquis uitgevoerd door de lidstaat. 

Er dient opgemerkt te worden dat projecten die gecofinancierd worden met EU-middelen 
uitgevoerd worden onder gedeeld beheer van de Commissie en de lidstaat. In overeenstemming 
met het beginsel van gedeeld beheer dat bij de administratie van het cohesiebeleid van de EU 
gehanteerd wordt, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma's op 
het terrein. Dat betekent dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de selectie en de 
tenuitvoerlegging van projecten. Tijdens de tenuitvoerlegging van de operationele programma's 
moet de beheersautoriteit verslag uitbrengen aan de Commissiediensten, die op hun beurt over de 
mogelijkheid en de instrumenten beschikken om toezicht uit te oefenen op die tenuitvoerlegging. 
Aan het einde van de programmeringsperiode moeten de lidstaten de Commissie een eindverslag 
toesturen over de tenuitvoerlegging van het operationele programma.

Verzoek van indiener aan het adres van de EU-instellingen om een rechtskader te creëren voor 
het planten van bomen naast dijken en sloten
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De belangrijkste EU-wetgeving inzake water, d.w.z. de Overstromingsrichtlijn en de 
Kaderrichtlijn water, is gebaseerd op een benadering waarbij een kader wordt geschapen op 
Europees niveau en waarbij de lidstaten de mogelijkheid krijgen om hun eigen gedetailleerde 
voorschriften uit te werken binnen dat kader. De Commissie is momenteel niet voornemens 
specifieke wetgeving te ontwikkelen ten aanzien van het aanplanten van bomen langs dijken en 
sloten en is van mening dat dit tot de beslissingsbevoegdheid van de lidstaten moet blijven 
behoren. 

Conclusie

Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie geen inbreuk op het 
EU-milieurecht vaststellen. Voorts is de Commissie niet voornemens specifieke wetgeving te 
ontwikkelen ten aanzien van het aanplanten van bomen langs dijken en sloten.


