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Aihe: Vetoomus nro 714/2007, Konrad Wasniewski, Puolan kansalainen, 
suunnitelmista rakentaa moottoritie Varsovan luoteispuolella sijaitsevan 
suojelualueen läpi

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että suunnitelmien mukaan Varsovan ja Gdanskin välinen 
nykyinen maantieyhteys parannetaan moottoritieksi. Yksi reiteistä, joita on suunniteltu 
Varsovasta 14 kilometriä luoteeseen sijaitsevaa Lomiankin kaupunkia ympäröivän kehätien 
yhteyteen, myötäilee Veikselin jokialuetta, joka on Natura 2000 -alue (PLB 140004). Myös 
Lomiankin paikallisviranomaiset kannattavat tätä reittiä. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa 
vaihtoehtoista reittiä ja vertaa nykyistä tilannetta Augustowin (Via Baltica) tilanteeseen ja 
kehottaa näin ollen Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan nyt, kun siihen on vielä aikaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjää huolestuttaa se, että S-7-moottoritien suunniteltu reitti Varsovasta 
pohjoiseen Lomiankin kunnan kautta voi vahingoittaa Dolina Środkowej Wisłyn Natura 2000 
-aluetta (PLB140004).

Vetoomuksen esittäjä väittää, että suunniteltu rakentaminen vahingoittaisi edellä mainittua 
Natura 2000 -aluetta ja että tieväylän alta olisi purettava asutusta.

Vetoomuksen esittäjä toteaa myös, että hanke on vielä suunnitteluvaiheessa, ettei niin 
sanottua ”ympäristöpäätöstä” hankkeesta ole vielä saatu ja että hanke ei ole vielä saanut 
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hyväksyntää.

Vetoomus koskee yhtä reiteistä, joita on tutkittu S-7-moottoritietä varten. Tien reitistä ei ole 
vielä päätetty, vaan se vaatii Puolan toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnän.

Komissio katsoo hankkeen luonteen ja sijainnin huomioon ottaen, että asiaan voitaisiin 
soveltaa seuraavia direktiivejä: ympäristövaikutusten arviointidirektiivi (YVA-
direktiivi 85/337/ETY1 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 2003/35/EY3), ja
luontodirektiivi (direktiivi 92/43/EY4 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta).

YVA-direktiivi

Hanke, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, koskee moottoriliikennetietä. 
Moottoriliikenneteiden kaltaiset hankkeet kuuluvat YVA-direktiivin liitteen I 7 b kohtaan 
”Moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentaminen”, joista on tehtävä YVA ennen kuin 
hankkeelle myönnetään lupa. Koska hanketta koskevaa ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
vielä saatu päätökseen, komissiolla ei tässä vaiheessa ole mitään syytä epäillä, ettei YVA-
direktiivin määräyksiä noudateta.

Luontotyyppidirektiivi

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat, jotka saattavat 
merkittävästi vaikuttaa (luontotyyppidirektiivissä mainittuihin) yhteisön tärkeänä pitämiin 
alueisiin, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. Määräys koskee myös lintudirektiivissä (direktiivi 79/409/ETY5

luonnonvaraisten lintujen suojelusta) tarkoitettuja erityissuojelualueita. 

Koska hankkeen mahdollista vaikutusta Natura 2000 -verkkoon koskevaa menettelyä ei ole 
vielä saatu päätökseen, komissiolla ei ole mitään syytä epäillä, ettei luontotyyppidirektiivin 
määräyksiä noudateta.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää alueelleen rakennettavasta liikenneinfrastruktuurista 
noudattaen yhteisön niille asettamia velvoitteita. Jos hanke kuitenkin voi vaikuttaa haitallisesti
Natura 2000 -alueeseen, velvoitteeseen sisältyy vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen. Jos 
muita ratkaisuja on olemassa, jäsenvaltion velvollisuus on arvioida niiden tekninen ja
sosioekonominen toteutettavuus. Näin ollen kaikki mahdolliset vaihtoehdot olisi tutkittava 
tarkkaan ottaen huomioon niiden vaikutus Natura 2000 -verkkoon.
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Hankkeen hyväksymismenettelyt ovat vielä kesken, ja Puolan viranomaisten olisi 
noudatettava YVA- ja luontotyyppidirektiivien vaatimuksia, mukaan lukien mahdollisten 
vaihtoehtojen arviointi sekä hankkeen tarkka sijainti ja tien reititys. Vetoomuksen esittäjä voi 
vielä esittää moottoritien reittiä koskevat huolensa julkisen kuulemisen aikana, joka Puolan 
viranomaisten on järjestettävä ympäristövaikutusten ja Natura 2000 -verkkoon kohdistuvan 
vaikutuksen arvioinnin puitteissa ennen kuin hankkeelle myönnetään rakennuslupa.


