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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0714/2007 af Konrad Wasniewski, polsk statsborger, om den 
planlagte motorvej gennem et beskyttet område nordvest for Warszawa

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at den eksisterende vejforbindelse mellem Warszawa og Gdansk efter 
planerne skal opgraderes til motorvej. En af de linjeføringer, der overvejes i forbindelse med 
en ringvej omkring byen Lomianki, der ligger 14 km nordvest for Warszawa, vil følge 
Vistula-flodsænkningen, der er et Natura 2000-område (PLB 140004). Denne linjeføring 
støttes bl.a. af de lokale myndigheder i Lomianka. Andrageren, der stiller forslag om en 
alternativ linjeføring, sammenligner i den forbindelse indeværende situation med situationen i 
Augustow (Via Baltica), og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind, medens 
tid er.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008

"Andrageren udtrykker sin bekymring over, at den planlagte linjeføring for motortrafikvejen 
S-7 fra det nordlige Warszawa omkring byen Lomianki kan skade Natura 2000-området 
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Andrageren hævder, at det planlagte udviklingsprojekt vil skade det ovennævnte Natura 2000-
område og nødvendiggøre en nedrivning af huse i forbindelse med denne vejkorridor.

Andrageren fastholder endvidere, at projektet stadig er i planlægningsfasen, og at den såkaldte 
"miljømæssige beslutning" i forbindelse med projektet endnu ikke er truffet, samt at der 
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endnu ikke er givet godkendelse til projektet. 

Andragendet omfatter en af de linjeføringer, som overvejes til motortrafikvejen S-7. Vejens 
linjeføring er endnu ikke besluttet og skal godkendes af de kompetente myndigheder i Polen.

På grund af projektets naturomgivelser og placering mener Kommissionen, at følgende 
direktiver kan finde anvendelse: direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM) 
(direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3) og habitatdirektivet 
(direktiv 92/43/EF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter)4.

VVM-direktivet

Det projekt, andrageren henviser til, drejer sig om en motortrafikvej. Motortrafikvejsprojekter 
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. Eftersom proceduren for VVM-undersøgelsen af projektet endnu ikke er 
gennemført, har Kommissionen på nuværende tidspunkt ingen grund til at antage, at 
bestemmelserne i VVM-direktivet ikke bliver overholdt.

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.

Eftersom proceduren vedrørende projektets mulige indvirkninger på Natura 2000-nettet endnu 
ikke er fuldført, har Kommissionen ingen grund til at antage, at bestemmelserne i 
habitatdirektivet ikke bliver overholdt.

Det er op til medlemsstaterne at træffe beslutninger om bygning af transportinfrastruktur på 
deres område, samtidig med at de overholder deres fællesskabsforpligtelser. Når Natura 2000-
lokaliteter skades af et projekt, omfatter denne forpligtelse imidlertid også nødvendigheden af 
at undersøge mulighederne for alternative løsninger. Når sådanne løsninger findes, er det 
medlemsstaternes ansvar at vurdere deres tekniske og samfundsøkonomiske gennemførlighed.
Derfor bør alle alternativer undersøges grundigt, hvad angår deres indvirkning på Natura 2000-
nettet.

Konklusioner

Godkendelsesprocedurerne for projektet er endnu ikke fuldført, og de polske myndigheder 
skal overholde bestemmelserne i VVM- og habitatdirektivet, herunder vurdere mulige 
alternativer og projektets præcise placering/linjeføring i forbindelse med vejen. Andrageren 
kan stadig udtrykke sin bekymring over linjeføringen af motortrafikvejen i forbindelse med 
den offentlige høring, som skal afholdes af de polske myndigheder i forbindelse med VVM-
proceduren og vurderingen af indvirkningen på Natura 2000-nettet, før der gives tilladelse til 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s.7.
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projektet.    


