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Betreft: Verzoekschrift 644/2007, ingediend door Zygmunt Kwolek (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een geplande 
autoweg in Wrocław, West-Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de plannen om een tolweg aan te leggen tussen het westelijke deel 
van Wrocław en de laaggelegen gebieden langs de rivieren de Sleza, de Oder en de Widawa. 
Hij beweert dat deze gebieden zijn opgenomen op de Natura 2000-lijst. Het administratief 
hooggerechtshof van Warschau heeft in zijn uitspraken van 2000 en 2002 geoordeeld dat er 
geen adequate beoordeling is uitgevoerd van de milieueffecten van het project, en dat er meer 
dan één mogelijke route had moeten worden voorgesteld. Deze uitspraken zijn vervolgens 
echter omzeild, en nu bestaat het risico dat het project in dit gebied zonder inachtneming van 
de Poolse en EU-wetgeving doorgang vindt. Indiener roept derhalve het Europees Parlement 
op om in te grijpen in het belang van de bescherming van het plaatselijke milieu en 
voornoemde gebieden op de Natura 2000-lijst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Indiener is verontrust over plannen voor de aanleg van een rondweg door de buitenwijken ten 
westen van de stad Wrocław. Hij stelt dat het geplande bouwproject zowel in strijd is met de 
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Poolse wet als met bepalingen van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna), met name omdat er 
geen behoorlijke analyse van alternatieven is uitgevoerd. Indiener stelt verder dat het project 
voorwerp is geweest van een procedure voor de nationale rechter en dat verwacht wordt dat 
de regionale bestuursrechter in Warschau in het voorjaar van 2007 uitspraak in deze zaak zal 
doen. 

Voorzover de beschuldigingen van indiener betrekking hebben op een eventuele overtreding 
van de Poolse wet, vallen deze buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Wat de mogelijke inbreuk op de milieuwetgeving van de EU betreft, bevat het verzoekschrift 
onvoldoende informatie om de zaak op dit punt te kunnen beoordelen. Gezien de aard en 
ligging van het project zouden volgens de Commissie echter de volgende richtlijnen van 
toepassing kunnen zijn: de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (MEB-richtlijn) 
(Richtlijn 85/337/EEG2 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particulier projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4 ), en 
de Habitatrichtlijn. 

MEB-richtlijn 

Het door indiener bedoelde project betreft de aanleg van een autosnelweg. Dergelijke 
projecten vallen onder bijlage I, punt 7(b) van de MEB-richtlijn (“aanleg van autosnelwegen 
en autowegen”), wat betekent dat voor zulke projecten pas een vergunning kan worden 
verleend nadat een MEB is uitgevoerd. Volgens de door indiener verstrekte informatie is het 
project in kwestie aan een MEB onderworpen. We wijzen erop dat wanneer een MEB wordt 
uitgevoerd, de opdrachtgever de bevoegde autoriteiten informatie over het project en over de 
milieueffecten ervan moet verstrekken, zoals neergelegd in artikel 5, lid 3, en in bijlage IV 
van de MEB-richtlijn. Tot die informatie behoort onder andere “een schets van de 
voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave van de 
voornaamste motieven voor zijn keuze, in het licht van de milieueffecten”.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan niet worden vastgesteld of de 
bepalingen van de MEB-richtlijn al dan niet in acht zijn genomen.

Habitatrichtlijn

Ingevolge artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor een gebied van communautair belang (aangewezen krachtens de 
Habitatrichtlijn), een passende beoordeling worden gemaakt van die gevolgen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Deze 
bepaling geldt ook voor “speciale beschermingszones”, zoals geregeld in de Vogelrichtlijn 
(Richtlijn 79/409/EEG5 inzake het behoud van de vogelstand). 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
3 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
4 PB L 156 van 25.6.2003, blz.17. 
5 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
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Indiener heeft echter te weinig informatie verstrekt om vast te kunnen stellen of de bepalingen 
van artikel 6 van de Habitatrichtlijn in dit geval van toepassing zijn. 

Conclusie

Zonder aanvullende en gedetailleerdere informatie kan de Commissie niet bepalen of het 
geplande project in strijd is met de milieuwetgeving van de EU. Indien indiener deze 
aanvullende informatie verstrekt, zullen de Commissiediensten deze zaak opnieuw 
beoordelen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indiener heeft eind 2008 nieuwe informatie verstrekt. De Commissie heeft deze informatie 
onderzocht, maar vindt geen nieuwe feiten die de beweringen van indiener over een mogelijke 
schending van het communautaire milieurecht onderbouwen. De locatiekeuze voor het project 
is op 15 april 2003 gepubliceerd, wat betekent dat de procedure meer dan een jaar voor de 
uitbreiding is begonnen, en in dergelijke gevallen is de MEB-richtlijn niet van toepassing. 
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