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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0714/2007, ingiven av Konrad Wasniewski, (polsk 
medborgare), om planer på en motorväg genom ett skyddat område nordväst 
om Warszawa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att det finns planer på att uppgradera den befintliga vägförbindelsen 
mellan Warszawa och Gdańsk till en motorväg. En av de sträckningar som övervägs i 
samband med ringleden runt staden Łomianki, 14 km nordväst om Warszawa, följer 
flodområdet Wisła, som är ett Natura 2000-område (PLB 140004). Denna sträckning stöds 
även av de lokala myndigheterna i Łomianki. Framställaren föreslår en alternativ sträckning 
och jämför den nuvarande situationen med situationen i Augustów (Via Baltica), och 
uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa medan det ännu finns tid.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

Framställaren är oroad över att den planerade sträckningen för motortrafikleden S-7 från 
Warszawa i nordlig riktning, genom kommunen Łomianki, kan skada Natura 2000-området 
Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004).

Framställaren hävdar att den planerade utbyggnaden skulle skada det ovannämnda 
Natura 2000-området och att det dessutom skulle bli nödvändigt att riva bostäder i 
vägkorridoren.

Framställaren uppger även att projektet fortfarande befinner sig i planeringsfasen, att det så 



PE405.827v01-00 2/3 CM\720552SV.doc

SV

kallade miljöbeslutet för projektet inte har utfärdats ännu och att projektet ännu inte har 
beviljats tillstånd.

Denna framställning rör en av de sträckningar som övervägs för motortrafikleden S-7. 
Vägsträckningen har ännu inte beslutats och måste godkännas av de behöriga polska 
myndigheterna.

På grund av projektets lokalisering och art anser kommissionen att följande direktiv kan vara 
tillämpliga: miljökonsekvensdirektivet (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 (direktiv 92/43/EG om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter4).

Miljökonsekvensdirektivet

Det projekt som framställaren avser är en motortrafikled. Sådana projekt omfattas av bilaga I, 
punkt 7b i miljökonsekvensdirektivet, ”anläggning av motorvägar, motortrafikleder”, för vilka 
en miljökonsekvensbedömning måste utföras innan tillstånd beviljas. Eftersom 
miljökonsekvensbedömningen av projektet inte har slutförts ännu har kommissionen i detta 
skede ingen anledning att anta att bestämmelserna i miljökonsekvensdirektivet inte kommer 
att följas.

Livsmiljödirektivet

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt som på ett betydande sätt
kan påverka ett område av gemenskapsintresse (som utsetts enligt livsmiljödirektivet)  
bedömas på lämpligt sätt med avseende på konsekvenserna för målsättningarna vad gäller 
bevarandet av området. Denna bestämmelse gäller även för särskilda skyddsområden som 
regleras av fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG5 om bevarande av vilda fåglar).

Eftersom förfarandet för att avgöra projektets eventuella konsekvenser för 
Natura 2000-nätverket inte har slutförts ännu, har kommissionen ingen anledning att anta att 
bestämmelserna i livsmiljödirektivet inte kommer att följas.

Det är medlemsstaterna som ska fatta beslut om byggande av transportinfrastruktur på sina 
territorier, samtidigt som de respekterar sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten. När 
Natura 2000-områden påverkas negativt av ett projekt är medlemsstaterna emellertid även 
skyldiga att undersöka alternativa lösningar. Om det finns sådana lösningar är det 
medlemsstaternas ansvar att bedöma deras tekniska och samhällsekonomiska genomförbarhet. 
Därför ska alla möjliga alternativ undersökas grundligt med avseende på deras inverkan på 
Natura 2000-nätverket.

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5–15.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
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Slutsatser

Förfarandet för godkännande av projektet har inte avslutats ännu, och de polska 
myndigheterna måste respektera kraven i miljökonsekvensdirektivet och livsmiljödirektivet, 
däribland skyldigheten att utvärdera möjliga alternativ och den exakta 
lokaliseringen/sträckningen av vägen. Framställaren kan fortfarande framföra sina farhågor 
när det gäller motortrafikledens sträckning inom ramen för det offentliga samråd som de 
polska myndigheterna måste genomföra enligt förfarandet för miljökonsekvensbedömningar 
och bedömningen av inverkan på Natura 2000-nätverket innan tillstånd beviljas för projektet.


