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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0522/2007 af Halina Messerschmidt, polsk statsborger, for 
miljøsammenslutningen "Zuraw", om misligholdelse af EU's miljølovgivning 
i forbindelse med et projekt til udvinding af tilslagsmaterialer i Dzwierzuty i 
det østlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren påklager planerne om at udvinde tilslagsmaterialer fra de aflejringer, der ligger i 
området Gisiel i kommunen Dzwierzurty i det østlige Polen.  Andrageren understreger, at 
projektet ikke alene vil ændre landskabsstrukturen og undergrave mulighederne for udvikling 
af landbrugsturisme, men at det også vil indebære alvorlige krænkelser af EU's retsakter om 
beskyttelse af grundvandet og bevaring af vilde dyr og planter, og hun anmoder følgelig 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

" Andragendet vedrører et projekt om et åbent stenbrud i området Gisiel i kommunen 
Dzwierzuty. Andrageren anmoder om at få mulighed for at deltage i vurderingen af 
indvirkningen på miljøet, som skal foretages i forbindelse med projektet. Hun fremlægger 
ligeledes sin holdning til indholdet af miljøindvirkningsrapporten. Andrageren hævder, at 
projektet vil have negative virkninger på beskyttede naturtyper og -arter, navnlig i området 
Dymerskie Laki. Andrageren vedlægger en kopi af sin skrivelse til de polske myndigheder 
vedrørende vurderingen af indvirkningen på miljøet samt en kopi af selve rapporten.
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Vurdering af indvirkningen på miljøet

Det relevante direktiv er Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet som ændret. Dette er også kendt som direktivet om
vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM). Kommissionen har ikke kompetence til at 
tillade en part at deltage i den administrative procedure i forbindelse med en konkret VVM-
undersøgelse. Det henhører under de nationale myndigheders enekompetence i de enkelte 
medlemsstater. I henhold til VVM-direktivet skal offentligheden tidligt i forløbet have en reel 
mulighed for at deltage i VVM-procedurer. Artikel 1 i VVM-direktivet definerer blandt andet 
offentligheden som "ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse og 
overholder bestemmelserne i henhold til national lovgivning…" Offentligheden har ret til at 
ytre sig og give sine holdninger til kende over for de kompetente myndigheder, når alle 
muligheder stadig er åbne, og før der træffes beslutning om byggetilladelse.
Sammenslutningen "Zuraw" bør derfor kunne deltage i VVM-proceduren, hvis den opfylder 
de ovennævnte bestemmelser.

Projektet, som andrageren henviser til, falder ind under bilag I punkt 19 i VVM-direktivet 
"stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller 
tørvegravning på et areal over 150 hektar", hvor en VVM-undersøgelse er obligatorisk.
Det projekt, der henvises til i andragendet, har været underlagt en vurdering af indvirkningen 
på miljøet. Der er udarbejdet en rapport, og offentligheden samt miljømyndigheder er blevet 
hørt. Andrageren sendte sine holdninger og kommentarer vedrørende projektet, inden de 
polske myndigheder gennemførte VVM-proceduren. Der foreligger imidlertid ingen 
oplysninger om, hvorvidt hendes holdninger og kommentarer er taget i betragtning i 
forbindelse med beslutningen om at udstede byggetilladelsen.

Beskyttelse af naturen

Selv om der i andragendet ikke fremlægges tilstrækkelig dokumentation for at vurdere sagen i 
detaljer, mener Kommissionen, at direktiv 92/43/EØF2 om bevarelse af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (habitatdirektivet) og direktiv 79/409/EØF3 om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet) kan finde anvendelse.

Ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal der for alle planer og projekter, der kan påvirke 
særligt beskyttede områder, foretages en tilstrækkelig vurdering af denne påvirkning, idet der 
tages højde for lokalitetens bevaringsmæssige mål. Denne bestemmelse omfatter også særligt 
beskyttede områder (SBO), som reguleret ved fugledirektivet.

Projektets område er på nuværende tidspunkt ikke udpeget eller foreslået som særligt 
beskyttet område (fugledirektivet) eller som en lokalitet af fællesskabsbetydning 
(habitatdirektivet) og er af Kommissionen ikke kendt som et område, der bør være beskyttet i 
henhold til fugle- og/eller habitatdirektivet. Andrageren har ikke angivet muligheden for en 
indvirkning på de særligt beskyttede områder, og det nærmeste beskyttede område Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka PLB280007 ligger formentlig så langt væk, at en mulig indvirkning på 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73, 14.3.1997, s. 5) og 2003/35/EF
(EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17). 
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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projektet er højst usandsynlig.

Bestemmelserne om arter i fugledirektivet kan imidlertid være relevante, navnlig med hensyn 
til tranen (Grus grus) i overvintringsområdet "Zlotowisko Zurawi", der ligger i nærheden af 
landsbyen Dymar.   Oplysningerne fra ngo-sammenslutningen "Zuraw" er i strid med VVM-
oplysningerne, hvad angår afstanden fra tranens overvintringsområde til projektets placering, 
og det er derfor ikke muligt at vurdere sagen uden mere detaljerede kortoplysninger over 
projektets beliggenhed.

Vandrammedirektivet

Direktiv 2000/60/EF1 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger, også kendt som vandrammedirektivet, fastsætter behovet for en detaljeret 
planlægning af forbruget af vandressourcerne for gennem udarbejdelse af vandområdeplaner 
at undgå ikke-bæredygtige løsninger og ubodelig skade på miljøet. I henhold til VRD skal den 
første vandområdeplan offentliggøres inden december 2009. Fra 2009 og frem skal enhver 
plan eller ethvert program, der har indvirkning på vandressourcerne eller vandkvaliteten, 
samordnes med bestemmelserne om vandområdeplaner, således at VRD's miljømæssige 
målsætninger kan opfyldes.

Konklusioner

VVM-direktivet 

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af VVM-direktivet. Såfremt andrageren kan give detaljerede oplysninger om, 
hvorvidt "Zuraw"-sammenslutningen har kunnet deltage i VVM-proceduren, og om de polske 
myndigheder har informeret dem om, hvordan deres holdninger og kommentarer er taget i 
betragtning i forbindelse med beslutningen om byggetilladelse, kan Kommissionen undersøge 
sagen yderligere.

Habitat- og fugledirektivet

Uden mere detaljerede kortoplysninger over projektets præcise placering er Kommissionen 
ikke i stand til at vurdere, hvorvidt det planlagte projekt er i overensstemmelse med fugle- og 
habitatdirektivet. Hvis andrageren kan give disse oplysninger, vil Kommissionens 
tjenestegrene undersøge sagen nærmere. "

4. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"I. Andragendet (yderligere dokumentation)

Andragendet vedrører et projekt om et åbent sandstenbrud i området Gisiel (kommunen 
Dzwierzuty i Polen). I sin yderligere dokumentation henviser andrageren til projektets 
manglende opfyldelse af Vandrammedirektivet: Projektet, et sandstenbrud, ligger i et stort 

                                                                                                                                                  
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
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grundvandsreservoirområde, som kan bruges til drikkevandsforsyning (Olsztyn GZWP 213). 
Derfor anmoder andrageren om, at grundvandsreservoiret hurtigst muligt bliver udnævnt til 
beskyttelseszone af miljøministeriet, da der ellers ikke er nogen juridisk beskyttelse af 
grundvandsreservoiret og projektet.

II. Kommissionens bemærkninger til den yderligere dokumentation

Vandrammedirektivet1 bestemmer følgende:
 beskyttelse af alt vand (floder, søer, kystvande og grundvande) med det mål at 

opnå/opretholde god vandkvalitet ("god tilstand") som hovedregel inden 2015; god 
tilstand er for overfladevand defineret ved hjælp af biologiske,  kemiske og 
hydromorfologiske parametre og for grundvand ved hjælp af kemiske parametre og 
kvantitet,

 supplerende beskyttelsesforanstaltninger bl.a. for vandforekomster, der anvendes til 
indvinding af drikkevand, og for dem, man planlægger at anvende til det i fremtiden,

 udvikling af planer og programmer, herunder de operationelle foranstaltninger til opnåelse 
af god tilstand og de supplerende foranstaltninger for drikkevandsindvindingsområder og 
andre beskyttede områder.

Den vandforekomst, andrageren refererer til, er ifølge andragerens oplysninger ikke i 
øjeblikket i anvendelse til indvending af drikkevand og heller ikke udpeget af de kompetente 
myndigheder til fremtidig anvendelse som sådan. Som for alle vandforekomster 
(overfladevand og grundvand) må "standardmålet" om god tilstand imidlertid nås i 
overensstemmelse med det ovennævnte vandrammedirektiv.

Andragerens krav om at udpege et specifikt område eller en specifik vandforekomst til 
yderligere beskyttelse som et område til fremtidig drikkevandsindvinding er derfor ikke 
noget, Kommissionen har beføjelser til, hvis de kompetente myndigheder har besluttet, at 
området eller vandforekomsten ikke er beregnet til fremtidig anvendelse til vandindvinding.
Samtidig skal ethvert projekt, herunder et om uddragelse af knuste sten, respektere 
målsætningen i artikel 4, stk. 1, litra b), i vandrammedirektivet ("god tilstand" samt ingen 
forringelse af grundvandets nuværende tilstand, hvad angår kvalitet og kvantitet) og det er de 
kompetente myndigheders opgave at sikre overholdelsen i godkendelsesproceduren.
Afvigelser fra målsætningen om god tilstand og ikkeforringelse er begrænsede og underlagt 
overholdelsen af en række betingelse i vandrammedirektivets artikel 4.

På denne baggrund mener Kommissionen ikke, at det planlagte projekt, og det at området 
ikke er udnævnt til beskyttet område til fremtidig drikkevandsforsyning, er en overtrædelse af 
vandrammedirektivet.

III. Konklusioner

Da der ikke er nogen overtrædelse af vandrammedirektivet, er der ikke noget retligt grundlag 
for Kommissionen til at gribe ind."

                                               
1 Direktiv 2000/60/EF af 23.11.2000, EFT L 327 af 22.12.2000 som ændret.
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