
CM\749971SV.doc PE402.623v03-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0522/2007, ingiven av Halina Messerschmidt 
(polsk medborgare), för miljöorganisationen ”Zuraw”, om underlåtenhet att 
tillämpa EU:s miljölagstiftning i samband med ett projekt för utvinning av 
aggregat i Dźwierzuty, östra Polen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över planerna på att utvinna aggregat (krossad sten) ur deponier i 
området Gisiel, Dźwierzuty kommun, i östra Polen. Hon betonar att projektet inte bara 
kommer att förändra landskapets struktur och äventyra chansen att utveckla turism, utan också 
kommer att innebära allvarliga överträdelser av EU:s lagstiftning om skydd för grundvatten 
och bevarande av vilda djur och växter. Hon ber följaktligen Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

”Framställningen rör ett projekt för ett dagbrott för stenbrytning i området Gisiel, i 
Dźwierzuty kommun. Framställaren begär att få delta i det förfarande för 
miljökonsekvensbedömning som ska utföras för projektet. Hon framför också sin åsikt om 
innehållet i miljökonsekvensbedömningsrapporten. Framställaren hävdar att projektet 
kommer att påverka de skyddade livsmiljöerna och arterna på ett negativt sätt, i synnerhet i 
Dymerskie Ląki-området. I framställningen ingår också en kopia av framställarens brev till de 
polska myndigheterna om miljökonsekvensbedömningen samt en kopia av själva rapporten.
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Miljökonsekvensbedömning

Det relevanta direktivet är rådets direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på miljön 
av vissa offentliga och privata projekt, med ändringar. Det är också känt som direktivet om 
miljökonsekvensbedömning (MKB). Kommissionen har ingen befogenhet att besluta om att 
låta en part bli delaktig i det administrativa förfarandet för en enskild 
miljökonsekvensbedömning. Det är endast de nationella myndigheterna i medlemsstaten som 
kan fatta ett sådant beslut. Enligt MKB-direktivet bör den berörda allmänheten dock på ett 
tidigt stadium ges en faktisk möjlighet att delta i MKB-förfarandet. I artikel 1 
i MKB-direktivet definieras den berörda allmänheten bland annat som ”… icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer som uppfyller kraven i nationell lagstiftning …”. Allmänheten bör 
ha rätt att framföra kommentarer och åsikter i det skede då alla alternativ fortfarande står 
öppna för de behöriga myndigheterna och innan beslutet om tillståndsgivning har fattats. Om 
miljöorganisationen ”Zuraw” uppfyller ovan nämnda krav bör den följaktligen få möjlighet att 
delta i MKB-förfarandet.

Det projekt som framställaren hänvisar till faller inom ramen för bilaga I punkt 19 
i MKB-direktivet, ”stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer än 
25 hektar, eller torvutvinning med ett verksamhetsområde över 150 hektar”, för vilka en 
miljökonsekvensbedömning är obligatorisk.

Det aktuella projektet har varit föremål för ett MKB-förfarande: Det har utarbetats en rapport, 
och man har rådgjort med allmänheten och miljömyndigheterna om projektet. Framställaren 
framförde sina åsikter och kommentarer om projektet inom ramen för det MKB-förfarande 
som utfördes av de polska myndigheterna. Det finns emellertid ingen information om i vilken 
mån hennes åsikter och kommentarer beaktades vid beslutet om tillstånd i fråga om projektet.

Naturskydd

Även om framställningen inte omfattar tillräcklig information för att fallet ska kunna bedömas 
i detalj anser kommissionen att direktiv 92/43/EEG2 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter (habitatdirektivet) och direktiv 79/409/EEG3 om bevarande av vilda fåglar 
(fågeldirektivet) kan vara tillämpliga.

I artikel 6.3 i habitatdirektivet fastställs att alla planer och projekt som förmodligen kommer 
att påverka särskilda bevarandeområden på ett betydande sätt måste genomgå en adekvat 
bedömning med avseende på denna påverkan, med beaktande av målsättningarna vad gäller 
bevarandet av området i fråga. Denna bestämmelse gäller också för särskilda skyddsområden, 
i enlighet med fågeldirektivet.

För närvarande har man varken utsett eller föreslagit att utse området för projektet till särskilt 
skyddsområde (fågeldirektivet) eller område av gemenskapsintresse (habitatdirektivet), och 
kommissionen känner inte till att det skulle vara föremål för landskapsskydd inom ramen för 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, 14.3.1997, s. 5) och 2003/35/EG 
(EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
3 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
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fågeldirektivet och/eller habitatdirektivet. Framställaren har inte angett någon eventuell 
påverkan på de särskilda skyddsområdena, och närmaste särskilda skyddsområde, 
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, verkar befinna sig på ett avstånd som gör att en 
möjlig påverkan av det genom projektet är högst osannolik.

Artbestämmelserna i fågeldirektivet kan dock vara relevanta, i synnerhet med beaktande av 
tranorna (Grus grus) på viloplatsen Złotowisko Żurawi i närheten av byn Dymar. Den 
information som den icke-statliga organisationen ”Zuraw” tillhandahåller skiljer sig från 
informationen i miljökonsekvensbedömningen vad gäller avståndet mellan denna viloplats för 
tranor och projektets läge, och därför är det omöjligt att bedöma fallet utan tillgång till mer 
detaljerad kartografisk information om projektets läge.

Ramdirektivet om vatten

I direktiv 2000/60/EG1 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område, känt som ramdirektivet om vatten (RDV), fastställs behovet av 
detaljerad planering av användningen av vattenresurser för att undvika ohållbara lösningar 
och oåterkallelig skada på miljön med hjälp av utvecklingen av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt. Enligt RDV ska den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt 
offentliggöras i december 2009. Från och med 2009 måste alla planer eller program som 
påverkar vattenresurserna eller vattenkvaliteten samordnas med bestämmelserna i 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt, så att miljömålen i RDV kan uppnås.

Slutsatser

MKB-direktivet

Med utgångspunkt från den information som framställaren tillhandahållit kan kommissionen 
inte upptäcka något brott mot MKB-direktivet. Om framställaren kan tillhandahålla detaljerad 
information, som t.ex. huruvida organisationen ”Zuraw” har fått möjlighet att delta i 
MKB-förfarandet och om man har informerats av de behöriga polska myndigheterna om på 
vilket sätt organisationens åsikter och kommentarer har beaktats inom ramen för tillståndet, 
kan kommissionen därefter granska denna fråga närmare.

Fågeldirektivet och habitatdirektivet

Utan någon mer detaljerad kartografisk information om det exakta läget för projektet har 
kommissionen inte möjlighet att bedöma om det planerade projektet sker i enlighet med 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. Om framställaren har möjlighet att tillhandahålla denna 
information är kommissionen beredd att undersöka denna fråga närmare.”

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

”I. Framställningen (kompletterande dokumentation)

Framställningen rör ett projekt för ett dagbrott för stenbrytning i området Gisiel (Dźwierzuty

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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kommun, Polen). I den kompletterande dokumentationen nämner framställaren att projektet 
inte uppfyller kraven i ramdirektivet om vatten: Projektet, ett dagbrott för stenbrytning, ligger 
i ett område med ett viktigt vattenförande grundvattenlager som kan användas som 
dricksvattenreserv (Olsztyn GZWP 213). Framställaren kräver därför att det vattenförande 
grundvattenlagret så snart som möjligt utses till ett skyddsområde av miljödepartementet, 
eftersom det annars inte finns något rättsligt skydd för det vattenförande grundvattenlagret 
och projektet.

II. Kommissionens kommentarer om den kompletterande dokumentationen

I ramdirektivet om vatten1 föreskrivs följande:

 Skydd av alla vattenresurser (floder, sjöar, kustvatten och grundvatten) med åtagandet att 
uppnå/bevara en god vattenkvalitet (”god status”) i regel senast 2015. För ytvatten 
definieras god status i enlighet med biologiska, kemiska och hydromorfologiska 
parametrar och för grundvatten i enlighet med kemiska parametrar och kvantitet.

 Kompletterande skyddsåtgärder, bl.a. för vattenresurser som används för uttag av 
dricksvatten och för de vattenresurser som man avser att använda för detta syfte i 
framtiden.

 Utveckling av planer och program, däribland operativa åtgärder för att uppnå god status
och de kompletterande åtgärderna för områden för uttag av dricksvatten och andra 
skyddade områden.

Den vattenresurs som framställaren hänvisar till används för närvarande inte, enligt den 
information som framställaren tillhandahåller, för uttag av dricksvatten, och den har inte 
heller utsetts av de ansvariga myndigheterna som en vattenresurs som man avser att använda 
för detta syfte i framtiden. Precis som för alla vattenresurser (ytvatten och grundvatten) måste 
man emellertid uppnå ”standardmålet” god status i enlighet med det ovannämnda 
ramdirektivet om vatten.

Framställarens krav att ett visst område eller en viss vattenresurs ska omfattas av ett
kompletterande skydd därför att det är ett område för framtida uttag av dricksvatten, kan
följaktligen inte prövas av kommissionen om de ansvariga myndigheterna har beslutat att 
området eller vattenresursen inte ska användas för uttag av dricksvatten i framtiden. Samtidigt 
ska man i samband med alla projekt, inbegripet projekt för utvinning av aggregat, ta hänsyn 
till målen i artikel 4.1 b i ramdirektivet om vatten (”god status” samt ingen försämring av 
grundvattnets status när det gäller kvalitet och kvantitet) och det är de ansvariga 
myndigheternas uppgift att i samband med tillståndsförfarandet garantera att så sker. 
Undantagen från målen för god status och icke-försämring är begränsade och förutsätter att en 
rad villkor i artikel 4 i ramdirektivet om vatten uppfylls.

Mot denna bakgrund anser kommissionen inte att det planerade projektet och det faktum att 
området inte har utsetts till ett skyddat område för en framtida dricksvattenreserv utgör en 
överträdelse av ramdirektivet om vatten.

                                               
1 Direktiv 2000/60/EG av den 23.11.2000, EGT L 327, 22.12.2000, i ändrad lydelse.
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III. Slutsatser

Med hänsyn till att det inte föreligger någon överträdelse av ramdirektivet om vatten finns det 
ingen rättslig grund för kommissionen att ingripa.”
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