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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0644/2007, ingiven av Zygmunt Kwolek (polsk medborgare) 
och undertecknad av ytterligare 2 personer, om en planerad motorväg i 
Wrocław i västra Polen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot planer på att bygga en avgiftsbelagd motorväg mellan västra 
delen av Wrocław och de låglänta områdena längs floderna Sleza, Oder och Widawa. Han 
hävdar att dessa områden finns med i Natura 2000-förteckningen. Högsta 
förvaltningsdomstolen i Warszawa fastställde i två beslut 2000 och 2002 att ingen ordentlig 
bedömning av projektets miljöpåverkan hade gjorts och att fler möjliga dragningar än en 
skulle ha presenterats. Dessa beslut har sedermera kringgåtts och det finns nu en risk för att 
projektet kommer att fortskrida utan hänsyn till vare sig Polens eller EU:s lagstiftning på 
området. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa för att skydda den 
lokala miljön och de ovan nämnda Natura 2000-områdena. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 november 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008.

Framställaren är oroad över planer på att bygga en motorvägsförbifart i västra utkanterna av 
staden Wrocław. Framställaren hävdar att den planerade utvecklingen strider mot polsk lag, 
liksom mot bestämmelserna i livsmiljödirektivet (direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter), i synnerhet på grund av att alternativen inte har 
analyserats ordentligt. Framställaren hävdar också att projektet har varit föremål för nationella 
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rättsliga förfaranden och att ett utslag i den regionala förvaltningsdomstolen i Warszawa 
väntades under våren 2007.

Framställarens påståenden om bristande respekt för polsk lag omfattas inte av kommissionens 
behörighetsområde.

När det gäller ett eventuellt brott mot EU:s miljölagstiftning innehåller inte framställningen 
tillräckligt med uppgifter för att man ska kunna ta ställning i ärendet. På grund av projektets 
natur och lokalisering anser dock kommissionen att följande direktiv kan vara tillämpliga: 
miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet (direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom direktiv 97/11/EG2 och 
direktiv 2003/35/EG3 ) och livsmiljödirektivet. 

Miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet 

Det projekt som framställaren tar upp är en motorväg. Sådana projekt faller under punkt 7b i 
bilaga I i miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet, ”Anläggning av motorvägar och 
motortrafikleder”, och en miljökonsekvensbeskrivning måste göras innan tillstånd till 
projektet beviljas. Enligt den information som framställaren lämnar har projektet varit föremål 
för en miljökonsekvensbeskrivning. Det är viktigt att notera att när en 
miljökonsekvensbeskrivning görs måste exploatören förse de behöriga myndigheterna med 
information om projektet och dess miljöpåverkan enligt artikel 5.3 och bilaga IV till 
miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet. Denna information ska bland annat innehålla en 
översiktlig redovisning av de huvudalternativ som exploatören övervägt och de viktigaste 
orsakerna till den valda lösningen med beaktande av miljöeffekterna.

Det går inte att fastställa om bestämmelserna i miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet har 
följts eller inte på grundval av den information som framställaren har lämnat.

Livsmiljödirektivet

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt som kan påverka de 
särskilda bevarandeområdena (som inrättas genom livsmiljödirektivet) på lämpligt sätt 
bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av 
området. Denna bestämmelse gäller också de särskilda skyddsområden som regleras i 
fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG4 om bevarande av vilda fåglar).

Av den begränsade information som framställaren lämnat går det emellertid inte att fastställa 
om bestämmelserna i artikel 6 i livsmiljödirektivet är tillämpliga i det här fallet.
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Slutsats

Utan mer detaljerad information är inte kommissionen i stånd att bedöma om det planerade 
projektet överensstämmer med EU:s miljölagstiftning. Om framställaren kan lämna 
kompletterande uppgifter är kommissionens avdelningar beredda att ta upp ärendet på nytt.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren lämnade ny information i slutet av 2008. Kommissionen har granskat 
informationen men finner inget nytt som stöder framställarens påståenden om att EU:s 
miljölagstiftning kan ha överträtts. Lokaliseringsbeslutet för projektet utfärdades den 
15 april 2003, vilket innebär att förfarandet inleddes mer än ett år före utvidgningen och i 
sådana fall är inte miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet tillämpligt. 
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