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Betreft: Verzoekschrift 0714/2007, ingediend door Konrad Wasniewski (Poolse 
nationaliteit), over plannen voor een autosnelweg door een beschermd gebied ten 
noordwesten van Warschau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op plannen om van de bestaande wegverbinding tussen Warschau en Gdansk 
een autosnelweg te maken. Een van de routes die in aanmerking komt als tracé van een 
ringweg rond de 14 km noordwestelijk van Warschau gelegen stad Lomianki, volgt het 
stroomgebied van de Vistula, een Natura 2000-gebied (PLB 140004). Deze route heeft ook de 
voorkeur van de lokale autoriteiten in Lomianki. Indiener doet een voorstel voor een 
alternatieve route en vergelijkt de huidige situatie met de situatie in Augustow (Via Baltica). 
Hij verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen zolang er nog tijd is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

Indiener vreest dat het voorziene tracé van autosnelweg S-7 vanuit Warschau in noordelijke 
richting door de gemeente Lomianki schadelijk kan zijn voor het Natura 2000-gebied Dolina 
Srodkowej Wisly (PLB 140004).

Indiener voert aan dat de geplande wegaanleg niet alleen voornoemd Natura 2000-gebied zou 
schaden, maar ook de afbraak van huizen noodzakelijk zou maken. 

Indiener verklaart verder dat het project nog in de planfase verkeert, dat het zogenoemde 
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‘milieubesluit’ voor het project nog niet is afgegeven en dat er nog geen goedkeuring voor het 
project is verleend. 

Het verzoekschrift heeft betrekking op één van de routes die worden overwogen voor de 
autosnelweg S-7. Het wegtracé is nog niet vastgesteld en behoeft goedkeuring van de 
bevoegde Poolse autoriteiten. 

Door de aard en locatie van het project meent de Commissie dat de volgende richtlijnen van 
toepassing zouden kunnen zijn: de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3) en de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EG4

inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna).

MEB-richtlijn

Het project waarnaar indiener verwijst is een autosnelweg. Projecten zoals autosnelwegen 
worden in bijlage I, punt 7 van de MEB-richtlijn (“Aanleg van autosnelwegen, autowegen
(…)” genoemd en vereisen een milieueffectbeoordeling (MEB) voordat toestemming voor de 
ontwikkeling kan worden verleend. Aangezien de procedure ten aanzien van de MEB van het 
project nog niet is afgerond, heeft de Commissie in dit stadium geen reden om aan te nemen 
dat de bepalingen van de MEB-richtlijn niet zullen worden geëerbiedigd.

Habitatrichtlijn

Volgens artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn moeten alle plannen en projecten die 
significante gevolgen kunnen hebben voor gebieden van communautair belang (aangewezen 
krachtens de habitatrichtlijn) worden onderworpen aan een afdoende beoordeling van die 
gevolgen, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied. Deze bepaling geldt ook voor speciale beschermingszones, zoals geregeld in de 
vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG5 inzake het behoud van de vogelstand). 

Aangezien de procedure ten aanzien van de mogelijke gevolgen van het project voor het 
Natura 2000-netwerk nog niet is afgerond, heeft de Commissie in dit stadium geen reden om 
aan te nemen dat de bepalingen van de habitatrichtlijn niet zullen worden geëerbiedigd. 

Het is aan de lidstaten om besluiten te nemen over de aanleg van vervoersinfrastructuur en 
daarbij hun communautaire verplichting na te komen. Wanneer Natura 2000-gebieden door 
een project negatief kunnen worden beïnvloed, houdt deze verplichting ook in dat alternatieve 
oplossingen moeten worden onderzocht. Als zulke oplossingen bestaan is het de 
verantwoordelijkheid van de lidstaat om de technische en sociaaleconomische haalbaarheid 
daarvan te beoordelen. Alle mogelijke alternatieven dienen derhalve grondig te worden 
onderzocht op hun gevolgen voor het Natura 2000-netwerk.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
4 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
5 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
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Conclusies

De goedkeuringsprocedures voor het project zijn nog gaande en de Poolse autoriteiten dienen 
de bepalingen van de MEB- en de habitatrichtlijn te eerbiedigen, met inbegrip van de 
beoordeling van mogelijke alternatieven en de exacte locatie/route van de weg. Indiener kan 
zijn zorgen ten aanzien van het tracé van de autosnelweg nog tot uiting brengen tijdens de 
openbare raadpleging die door de Poolse autoriteiten moet worden gehouden in het kader van 
de MEB-procedure en de beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-netwerk voordat 
de ontwikkelingstoestemming voor het project wordt verleend.


