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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0522/2007, ingediend door Halina Messerschmidt (Poolse 
nationaliteit), namens de milieuorganisatie ‘Zuraw’, over het niet toepassen 
van de milieuwetgeving van de EU in verband met een project voor de 
onttrekking van aggregaten in Dźwierzuty in het oosten van Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over plannen om aggregaten te onttrekken aan de afzettingen in het gebied 
Gisiel, gemeente Dźwierzuty, in het oosten van Polen. Ze benadrukt dat het project niet alleen 
de landschapsstructuren zal veranderen en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het 
toerisme in gevaar brengt, maar ook ernstige overtredingen van de EU-wetgeving voor de 
bescherming van het grondwater en het behoud van wilde dieren en planten met zich 
meebrengt. Ze verzoekt daarom het Europees Parlement in te grijpen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Het verzoekschrift heeft betrekking op een open steengroeve in de omgeving van Gisiel, 
gemeente Dźwierzuty. Indienster vraagt om toestemming om deel te nemen aan de 
milieueffectbeoordelingsprocedure die voor het project wordt uitgevoerd. Ook geeft ze haar 
mening over het verslag van de milieueffectbeoordeling. Indienster houdt staande dat het 
project een negatief effect zal hebben op beschermde habitats en diersoorten, met name in het 
gebied Dymerskie Laki. Indienster heeft een kopie bijgesloten van een brief die zij heeft 
gestuurd aan de Poolse autoriteiten met betrekking tot de milieueffectbeoordeling, alsmede 
een exemplaar van het verslag zelf. 
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Milieueffectbeoordeling (MEB) 

De relevante richtlijn in dezen is Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals 
gewijzigd.1 Deze richtlijn wordt ook wel de milieueffectbeoordelingsrichtlijn genoemd. De 
Commissie heeft geen bevoegdheid ten aanzien van het toelaten van een partij tot de 
administratieve procedure van een afzonderlijke MEB. Dit valt onder de exclusieve 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten van de lidstaat. Overeenkomstig de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn dient het publiek echter in een vroeg stadium reële 
mogelijkheden tot inspraak te krijgen in de MEB-procedures. In artikel 1 van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn wordt het betrokken publiek onder andere omschreven als: 
“niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten en voldoen aan 
de eisen van nationaal recht” Dergelijke organisaties zouden gerechtigd moeten zijn hun 
bezwaren te uiten en hun mening te geven in een stadium dat alle opties voor de bevoegde 
autoriteiten nog altijd openstaan en voordat het besluit over de vergunning is genomen. Indien 
de milieuorganisatie ‘Zuraw’ aan voornoemde vereisten voldoet, zou zij derhalve toegelaten 
moeten worden tot de MEB-procedure. 

Het project waaraan indienster refereert, valt binnen de omschrijving in Bijlage I, punt 19 van 
de milieueffectbeoordelingsrichtlijn van “steengroeven en dagbouwmijnen met een 
terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare, of turfwinning met een terreinoppervlakte van 
meer dan 150 hectare,” waarvoor een MEB verplicht is. Het desbetreffende project is dan ook 
onderworpen aan een MEB-procedure: er is een verslag opgesteld dat tevens ter raadpleging 
is voorgelegd aan het publiek en de milieuautoriteiten. Indienster heeft vervolgens in het 
kader van de door de Poolse autoriteiten verrichte MEB-procedure haar bezwaren en 
opvattingen aangaande het project ingediend. Er is echter geen informatie over hoe haar 
opmerkingen en bezwaren in overweging zijn genomen bij de besluitvorming rond de 
vergunning voor het project. 

Natuurbescherming 

Alhoewel het verzoekschrift niet voldoende elementen bevat om de zaak in detail te kunnen 
beoordelen, is de Commissie van oordeel dat Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 
1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2 (de 
habitatrichtlijn) en Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand3 (de vogelrichtlijn) van toepassing zouden kunnen zijn.

Ingevolge artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn moet elk plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor een speciale beschermingszone, onderworpen worden aan een 
passende beoordeling van die gevolgen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Deze bepaling geldt evenzeer voor speciale 
beschermingszones die onder de vogelrichtlijn vallen. 

                                               
1  PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) en 
Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
2  PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
3  PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
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Het gebied van het project is vooralsnog niet aangewezen of voorgedragen als “speciale 
beschermingszone” (in de zin van de vogelrichtlijn) of als “gebied van communautair belang”
(in de zin van de habitatrichtlijn), en staat bij de Commissie niet bekend als gebied dat 
speciale bescherming geniet onder de vogel- dan wel de habitatrichtlijn. Indienster heeft geen 
melding gemaakt van mogelijke gevolgen voor speciale beschermingszones, en de meest 
nabij gelegen speciale beschermingszone is Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 en 
dit gebied lijkt dusdanig veraf gelegen dat een mogelijk effect hierop van het project hoogst 
onwaarschijnlijk kan worden geacht.

Wel zouden de bepalingen van de vogelrichtlijn inzake de vogelsoorten van toepassing 
kunnen zijn, met name waar het gaat om de kraanvogel (grus grus) die in de buurt van het 
dorp Dymar in het gebied Zlotowisko Żurawi een rustgebied heeft. Ten aanzien van de afstand 
tussen het rustgebied van de kraanvogel en de ligging van het project is de informatie die 
wordt geboden door de NGO ‘Zuraw’ echter in strijd met de informatie die is opgenomen in 
de MEB. Zonder nader gedetailleerde cartografische informatie over de ligging van het 
project is het derhalve niet mogelijk een goed oordeel te geven over de zaak.

Kaderrichtlijn water 

In 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 waterbeleid1, ook 
wel de kaderrichtlijn water (KRW) genoemd, is vastgelegd dat het gebruik van waterbronnen 
dient te geschieden op basis van een gedetailleerde planning teneinde niet-duurzame 
oplossingen en onherstelbare schade aan het milieu te vermijden. Dit dient te gebeuren aan de 
hand van een zogezegd stroomgebiedbeheersplan. Overeenkomstig de KRW zal tegen 
december 2009 het eerste stroomgebiedbeheersplan worden gepubliceerd. Vanaf 2009 zal elk 
plan of elk programma met gevolgen voor de waterbronnen of de waterkwaliteit dienen te 
worden afgestemd op de bepalingen in het stroomgebiedbeheersplan, zodat de 
milieudoelstellingen van de KDR ook werkelijk worden gerealiseerd.

Conclusies

Milieueffectbeoordelingsrichtlijn

Op basis van de door indienster verstrekte informatie kan de Commissie niet vaststellen of er 
sprake is van schending van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn. Indien indienster meer 
gedetailleerde informatie kan bieden, zoals antwoord op de vraag of de organisatie ‘Zuraw’ 
heeft kunnen deelnemen aan de MEB-procedure en of zij door de bevoegde Poolse 
autoriteiten is geïnformeerd over in hoeverre haar opvattingen en bezwaren in overweging 
zijn genomen bij de besluitvorming rond de vergunning, zou de Commissie de zaak nader 
kunnen bestuderen.

De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

Zonder meer gedetailleerde cartografische informatie met betrekking tot de exacte ligging van 
het project is de Commissie niet bij machte te beoordelen of het geplande project in 

                                               
1  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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overeenstemming is met de vogel- en de habitatrichtlijn. Indien indienster deze informatie kan 
verstrekken, zouden de Commissiediensten gaarne bereid zijn de zaak nader te bestuderen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

I. Het verzoekschrift (aanvullende informatie)

Het verzoekschrift betreft een project voor een open steengroeve in de omgeving van Gisiel 
(gemeente Dzwierzuty, Polen). In de aanvullende informatie verwijst indienster naar het feit 
dat het project niet verenigbaar is met de kaderrichtlijn water: het project, een steengroeve, is 
gelegen in de omgeving van een belangrijke grondwaterlaag die gebruikt kan worden voor de 
toevoer van drinkwater (Olsztyn GZWP 213). Indienster vraagt dan ook dat het ministerie van 
Milieu de grondwaterlaag zo snel mogelijk zou aanmerken als een beschermingszone, omdat 
er anders geen juridische bescherming is voor de grondwaterlaag en het project.

II. Het commentaar van de Commissie op de aanvullende informatie

De kaderrichtlijn water1 voorziet in:-
 de bescherming van alle wateren (rivieren, meren, kustwateren en grondwater), en de 

verplichting om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het water tegen 2015 over het 
algemeen goed is/blijft ('goede toestand’); voor oppervlaktewater wordt de goede toestand 
gedefinieerd aan de hand van biologische, chemische en hydromorfologische parameters 
en voor grondwater aan de hand van chemische parameters en de kwantitatieve toestand;

 aanvullende beschermingsmaatregelen inter alia voor waterlichamen die gebruikt worden 
voor het onttrekken van drinkwater en voor die welke daarvoor in de toekomst gebruikt 
zullen worden;

 de ontwikkeling van plannen en programma’s, met inbegrip van operationele maatregelen 
om de goede toestand te bereiken en aanvullende maatregelen voor
drinkwaterwingebieden en andere beschermingszones.

Het waterlichaam waarnaar indienster verwijst, wordt volgens de informatie van indienster
momenteel niet gebruikt voor het onttrekken van drinkwater, en is al evenmin door de 
verantwoordelijke autoriteiten aangewezen om daarvoor in de toekomst gebruikt te worden. 
Bovengenoemde kaderrichtlijn water bepaalt echter wel dat alle waterlichamen (oppervlakte-
en grondwater) over het algemeen een goede toestand moeten bereiken.

Het verzoek van indienster om een specifiek gebied of waterlichaam extra te beschermen 
omdat het in de toekomst als drinkwaterwingebied zou kunnen worden gebruikt, is niet 
onderworpen aan een onderzoek door de Commissie aangezien de verantwoordelijke 
autoriteiten besloten hebben dat het gebied of waterlichaam niet bedoeld is om in de toekomst 
als drinkwaterwingebied gebruikt te worden. Tegelijk moet elk project, ook projecten voor de 
onttrekking van aggregaten, voldoen aan de doelstellingen van artikel 4, lid1, onder b), van de 
kaderrichtlijn water ("goede toestand", en geen verslechtering van de huidige toestand van het 
grondwater, zowel wat de kwaliteit als de hoeveelheid betreft) en het is de taak van de 
verantwoordelijke autoriteiten om er bij het verstrekken van de vergunning voor te zorgen dat 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van 23.11.2000, PB L327 van 22.12.2000, zoals gewijzigd
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die regels worden nageleefd. Uitzonderingen op de doelstellingen inzake goede toestand en 
niet-verslechtering zijn beperkt en moeten voldoen aan een reeks voorwaarden die zijn 
vastgesteld in artikel 4 van de kaderrichtlijn water.

In het licht van deze informatie is de Commissie van mening dat het geplande project en het 
niet aanmerken van deze zone als een beschermingszone voor de toevoer van drinkwater in de
toekomst geen inbreuk is op de kaderrichtlijn water.

III. Conclusie

Erop gelet dat er geen inbreuk is op de kaderrichtlijn water is er geen rechtsgrond voor een 
optreden van de Commissie.
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