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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0644/2007 af Zygmunt Kwolek, polsk statsborger, og 2 
medunderskrivere, om et motorvejsprojekt i Wroclaw i det vestlige Polen.

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planerne om at anlægge en betalingsmotorvej gennem den 
vestlige del af Wroclaw og de lavtliggende områder langs floderne Sleza, Oder og Widawa. 
Han påpeger, at de sidstnævnte områder er opført på Natura 2000-listen. Den øverste 
administrative domstol i Warszawa fastslog i to kendelser fra hhv. 2000 og 2002, at der ikke 
var foretaget en fyldestgørende vurdering af projektets indvirkning på miljøet, samt at der 
skulle forelægges mere end et vejføringsforslag. Disse kendelser er imidlertid blevet omgået, 
og der er nu fare for, at projektet går i gang uden hensyntagen til såvel polsk som EU's på 
området gældende lovgivning. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe 
ind med henblik på at beskytte det lokale naturlige miljø samt ovennævnte Natura 2000-
områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Andrageren er bekymret over planerne om at anlægge en omfartsmotorvej i den vestlige del 
af byen Wroclaw. Andrageren hævder, at projektet strider mod polsk lovgivning og mod 
bestemmelserne i habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter), især fordi der ikke er foretaget en tilstrækkelig analyse af alternative 
løsninger. Andrageren har også anført, at projektet har været genstand for en retssag, og at 
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den regionale forvaltningsdomstol i Warszawa forventedes at afsige dom i foråret 2007. 

Ansøgerens påstande om manglende overholdelse af polsk lovgivning henhører ikke under 
Kommissionens kompetence. 

Med hensyn til den eventuelle overtrædelse af EU's miljølovgivning er andragendet ikke 
tilstrækkelig detaljeret til, at Kommissionen kan tage stilling til sagen. På grund af projektets 
art og placering mener Kommissionen dog, at følgende direktiver kan være relevante: 
miljøvurderingsdirektivet (VVM-direktivet) (direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 
direktiv 2003/35/EF3) og habitatdirektivet.

VVM-direktivet 

Det projekt, andrageren henviser til, drejer sig om en motorvej. Motorvejsprojekter henhører 
under bilag I, punkt 7, litra b), i VVM-direktivet, som vedrører "anlæg af motorveje og 
motortrafikveje", for hvilke der skal foretages en miljøvurdering, inden der gives tilladelse til 
projektet.  Ifølge de oplysninger, som andrageren har fremsendt, har projektet været genstand 
for en miljøvurdering. Der gøres opmærksom på, at når der foretages en miljøvurdering, skal 
bygherren i henhold til VVM-direktivets artikel 5, stk. 3, og bilag IV hertil give de 
kompetente myndigheder oplysninger om projektet og dets virkninger på miljøet. De skal bl.a. 
fremlægge en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og 
oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til virkningerne på miljøet. 

Det er ikke muligt at vurdere ud fra andragerens oplysninger, om VVM-direktivets 
bestemmelser er overholdt eller ej.

Habitatdirektivet

Ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal der for alle planer og projekter, der kan påvirke 
en naturtype af fællesskabsbetydning (som er udpeget i henhold til habitatdirektivet) i 
væsentlig grad, foretages en tilstrækkelig vurdering af denne påvirkning under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for den pågældende lokalitet. Denne bestemmelse gælder også for 
de særligt beskyttede områder (SBO), der reguleres ved fugledirektivet (direktiv 79/409/EØF4

om beskyttelse af vilde fugle). 

Det er dog ikke muligt at fastslå på grundlag af andragerens begrænsede oplysninger, om 
bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6 finder anvendelse på denne sag. 

Konklusion

Kommissionen er ikke i besiddelse af tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at kunne 
vurdere, om det planlagte projekt er i overensstemmelse med EU's miljølovgivning. Hvis 
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andrageren fremlægger yderligere oplysninger, er Kommissionen parat til at vurdere sagen på 
ny."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren indgav nye oplysninger i slutningen af 2008. Kommissionen har undersøgt disse 
oplysninger, men finder intet nyt, som støtter andragerens påstande om, at der foreligger en 
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Beslutningen om placeringen blev truffet den 15. april 
2003, hvilket betyder, at proceduren blev indledt mere end et år før udvidelsen, og i sådanne 
tilfælde kan VVM-direktivet ikke anvendes."
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