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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1303/2008 af Lukasz Czula, polsk statsborger, for 
advokatvirksomheden "Zorawski - Czula - Wach", om de polske myndigheders 
manglende håndhævelse af EU's retsakter i forbindelse med et vejbyggeri i 
Warszawa

1. Sammendrag

Andrageren henviser til motorvejsprojektet S8 og mere præcist strækningen Salomea-Wolica i 
den sydvestlige del af Warszawa, og han påpeger, at projektets gennemførelse vil indebære en 
lang række overtrædelser af EU's på området gældende retsakter. Andrageren henholder sig 
navnlig til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger, 
Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet, Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj 
samt Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Andrageren 
anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at den af de 
polske myndigheder fastlagte vejføring blive forkastet til fordel for den af andragerens 
mandant (sammenslutningen "Przyjazna Droga 721) foreslåede vejføring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.
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"Andragendet

Andragendet vedrører byggeriet af motorvejsstrækningen S8 mellem Salomea og Wolica, 
forbindelsen til vej 7 samt genopbygningen af teknisk infrastruktur. Projektet er placeret i 
nærheden af Warszawa, Polen.

Andrageren hævder, at de polske myndigheder i forbindelse med tilladelsesproceduren af 
ovennævnte investering overtræder en lang række EU-bestemmelser, herunder artikel 6 og
artikel 174 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab1; artikel 2, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for 
offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på 
miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF2, hvad angår 
offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse; artikel 1 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og 
om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF3, artikel 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet4, artikel 2 i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter5, artikel 1, 
stk. 1, litra b)-c) og artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49 af 25. juni 
2002 om vurdering og styring af ekstern støj6 samt artikel 6, 7 og 8 i Århuskonventionen.

Det fremgår af andragendet, at andragerens største bekymringer vedrører manglen på 
passende offentlige høringer og den manglende overvejelse af alternativer. Andrageren 
understreger, at vejføringen, der er foreslået af indbyggerne i Magdalenka (og godkendt i 
forbindelse med den regionale fysiske planlægning) ikke blev behørigt vurderet af 
investoren. Andrageren påpeger, at myndighederne har ignoreret alternative vejføringer, som 
er socialt acceptable og, ifølge andrageren, bedre for miljøet. Andrageren mener endvidere, at 
den godkendte placering af projektet vil få negative konsekvenser for miljøet, idet den 
planlagte vejføring vil blive placeret i nærheden af et boligområde i Magdalenka og vil føre 
til fældning af træer i området "Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu" (beskyttet 
landskabsområde i Warszawa). Projektet overtræder dermed EU-lovgivningen, herunder 
direktiv 92/43/EØF, som den fortolkes af EF-Domstolen i sag C-239/04 Castro Verde.
Andrageren hævder desuden, at den sammenslutning, som han repræsenterer, samt 
kommunen Magdalenka blev nægtet at indgå som procesdeltager, selv om de havde indsendt 
en anmodning derom. Endelig påpeger andrageren, at offentligheden ikke havde adgang til 
miljøoplysninger, hvilket er i strid med direktiv 2003/4/EF.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen vil gerne anføre, at emnet, som er anført i dette andragende, er blevet 
behandlet i forbindelse med en registreret klage, hvor Kommissionen anmodede de polske 
myndigheder om oplysninger. Nedenstående bemærkninger vedrører såvel oplysningerne fra 
andrageren som de polske myndigheders svar i forbindelse med Kommissionens behandling 

                                               
1 EFT C 325 af 24.12.2002.
2 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
3 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32.
4 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
5 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
6 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
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af den registrerede klage.

Det bør først og fremmest understreges, at størstedelen af de spørgsmål, som andrageren har 
rejst, falder inden for Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 2009/31/EF, 
direktiv 2003/35/EF og direktiv 97/11/EF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, som ændret1 (herefter VVM-direktivet).

VVM-direktivet - offentlige høringer, vurdering af alternativer, procesdeltager, relevante 
oplysninger om tilladelsesproceduren

Bestemmelserne i VVM-direktivet henviser bl.a. til behovet for at foretage en vurdering af 
indvirkningen på miljøet i forbindelse med vejbygningsprojekter (se bilag I, punkt 7, litra b)).
I henhold til direktivet skal det pågældende projekt derfor opfylde direktivets procedurekrav.

Hvad angår offentlige høringer fremgår følgende af VVM-direktivets artikel 6, stk. 4: Den 
berørte offentlighed skal tidligt og effektivt have mulighed for at deltage i de 
beslutningsprocedurer, der fremgår af artikel 2, stk. 2, og bør have har ret til at ytre sig og 
give sine holdninger til kende over for de kompetente myndigheder, når alle muligheder 
stadig er åbne, og dermed før der træffes beslutning om anmodningen om byggetilladelse.

Ud fra oplysningerne fra de polske myndigheder kan det konkluderes, at de kompetente 
myndigheder informerede offentligheden om muligheden for at fremsende holdninger og 
kommentarer inden 21 dage fra denne meddelelse både til proceduren for udstedelse af 
byggetilladelse til den fysiske placering, til selve investeringen og til de miljømæssige 
konsekvenser. Eftersom beslutningen om placering blev ophævet af de administrative 
domstole i Polen, er der ikke behov for at foretage en vurdering af, om beslutningen er i 
overensstemmelse med VVM-direktivets procedurekrav. Hvad angår de miljømæssige 
konsekvenser, fremgår det tydeligt af en vurdering af beslutningen, at der blev fremsendt 
kommentarer og holdninger fra bl.a. sammenslutningen Przyjazna Droga 721, som andrageren 
repræsenterer. De fremsendte kommentarer fra sammenslutningen blev imidlertid modtaget 
efter fristen, hvorfor de ikke blev behandlet. Kommissionen er af den holdning, at udeladelsen 
af kommentarer, der er fremsendt efter fristen, ikke udgør en overtrædelse af direktivets 
artikel 6, stk. 4. Eftersom myndighederne tillod offentligheden at fremsende kommentarer og 
holdninger som påkrævet i direktivet, da alle muligheder stadig var åbne, og dermed før der 
blev truffet beslutning om anmodningen om byggetilladelse, kan Kommissionen ikke fastslå 
en overtrædelse af VVM-direktivets artikel 6, stk. 4, med henblik på den pågældende 
investering.
Vedrørende vurderingen af alternativer skal det understreges, at VVM-direktivets artikel 5, 
stk. 3, fastsætter, hvilke oplysninger bygherren skal stille til rådighed i forbindelse med et 
projekt, hvor der skal gennemføres en miljøkonsekvensanalyse i henhold til direktivets 
bestemmelser. Direktivet fastsætter bl.a., at bygherren skal fremsende en oversigt over de 
væsentligste alternativer, som han har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til 
valget under hensyn til virkningerne på miljøet. Ud fra en gennemgang af de dokumenter, 
som Kommissionen har adgang til, kan det konkluderes, at bygherren i forbindelse med den 
pågældende investering fremsendte en oversigt over de væsentligste alternativer, og 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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Kommissionen kan derfor ikke fastslå en overtrædelse af direktivet i den henseende.
Andrageren hævder ligeledes, at investoren har overtrådt EU-lovgivningen ved ikke at 
foretage en dybdegående undersøgelse af de alternativer, der blev fremsendt i forbindelse med 
de offentlige høringer. VVM-direktivet kræver imidlertid ikke, at investoren undersøger 
alternativer, som fremsendes i forbindelse med den offentlige høringsproces. I henhold til 
direktivets artikel 8 er det de kompetente myndigheders pligt at tage resultaterne af høringerne 
og oplysningerne, som er indsamlet i henhold til direktivets artikel 5, 6 og 7, i betragtning.
Kommissionen ønsker at bemærke, at undersøgelsen af de miljømæssige konsekvenser klart 
viser, at myndighederne har taget resultaterne af de offentlige høringer i betragtning. Ud fra 
teksten vedrørende de miljømæssige konsekvenser kan det ligeledes konkluderes, at 
sammenslutningen, som andrageren repræsenterer, fremsendte kommentarer i forbindelse 
med proceduren, men at disse blev modtaget efter fristens udløb. Kommissionen mener ikke, 
at myndighedernes beslutning om at ignorere de kommentarer, der blev fremsendt efter 
fristen, udgør en overtrædelse af artikel 8. Der kan således ikke påvises en overtrædelse af 
VVM-direktivets artikel 8.
Hvad angår de polske myndigheders beslutning om at nægte procesdeltagelse for den 
sammenslutning, som andrageren repræsenterer, gør Kommissionen opmærksom på, at 
følgende fastsættes i direktivets artikel 1: "Den berørte offentlighed": den del af 
offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i de 
beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2; med henblik på denne 
definition anses ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og 
som opfylder alle krav efter national lovgivning, for at have en interesse". Begrebet den 
berørte offentlighed er bl.a. relevant i forbindelse med to artikler i VVM-direktivet, dvs. 
artikel 6, stk. 4, om offentlig høring og artikel 10, litra a), om adgang til domstolsprøvelse. I 
henhold til polsk lovgivning kan alle fremsende kommentarer og holdninger, når der 
gennemføres offentlige høringer. For at anfægte en administrativ beslutning i henhold til 
gældende polsk lovgivning, efter at der er givet byggetilladelse, skal en ikkestatslig 
organisation som den sammenslutning, som andrageren repræsenterer, have adgang til 
procesdeltagelse ved at udfylde en anmodning inden 21 dage efter meddelelsen om 
høringsproceduren. Af de dokumenter, som Kommissionen har adgang til, fremgår det, at 
sammenslutningen, som andrageren repræsenterer, udfyldte en sådan anmodning, men at dette 
skete efter fristens udløb. Kommissionen ønsker at bemærke, at begrebet unødig begrænsning 
i henhold til polsk lovgivning med henblik på ngo'ers adgang til klageprocedurer var genstand 
for en overtrædelsesprocedure i en horisontal sag om den polske lovgivnings manglende 
overholdelse af VVM-direktivets bestemmelser. Som resultat af Kommissionens indgriben 
blev den polske lovgivning ændret den 15. november 2008, og den gældende lovgivning giver 
ikke længere mulighed for begrænsninger vedrørende ngo'ernes adgang til klageprocedurer.
Eftersom det horisontale aspekt vedrørende den manglende overholdelse er blevet løst, mener 
Kommissionen ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger i den henseende.

Hvad angår afslaget på at tillade kommunen Magdalenka procesdeltagelse, ønsker 
Kommissionen at bemærke, at det ud fra andragerens oplysninger fremgår, at andrageren 
sætter spørgsmålstegn ved dette afslag i forbindelse med proceduren vedrørende beslutning 
om placering. Som påpeget ovenfor blev den pågældende beslutning ophævet af de polske 
administrative domstole og har ikke længere virkning. Kommissionen mener derfor ikke, at 
der er behov for at undersøge, hvorvidt den administrative procedure vedrørende denne 
beslutning overholder specifikke elementer.
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Hvad angår påstanden om manglende miljøoplysninger, bør det bemærkes, at selv om 
andragerens påstand er generel, fremgår det af andragendet, at andrageren sætter 
spørgsmålstegn ved manglen på tilstrækkelige oplysninger fra de kompetente polske 
myndigheder vedrørende den miljømæssige beslutningsproces samt relevante administrative 
beslutninger. I den forbindelse ønsker Kommissionen at bemærke, at VVM-direktivets artikel 6, 
stk. 2, fastlægger, at offentligheden informeres ved offentligt opslag eller andre egnede midler 
såsom elektroniske medier, hvor det er muligt, om ansøgningen om tilladelse, om det forhold, at 
projektet er omfattet af en procedure med miljøkonsekvensvurdering, og om hvilke 
foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig deltagelse. Ud fra svarene fra de polske 
myndigheder kan det konkluderes, at VVM-direktivets grundlæggende bestemmelser i artikel 
6, stk. 2, blev overholdt i forbindelse med den pågældende investering, og at alle oplysninger, 
der kræves i direktivets artikel 6, stk. 2, blev meddelt til offentligheden (opslag i de 
forskellige kommuner, meddelelser gennem elektroniske medier).

Direktivets artikel 9, stk. 1, fastlægger, at de kompetente myndigheder har pligt til at 
informere offentligheden vedrørende byggetilladelsens indhold. Det fremgår tydeligt af de 
polske myndigheders svar, at bestemmelserne i direktivets artikel 9, stk. 1, er overholdt, 
eftersom oplysninger om beslutningerne i forbindelse med det pågældende projekt blev 
meddelt til offentligheden på normal vis (opslag i de forskellige kommuner, meddelelser 
gennem elektroniske medier). Kommissionen kan derfor ikke påvise, at de polske 
myndigheder har overtrådt de grundlæggende bestemmelser i direktivet med henblik på 
landets forpligtelse til at informere offentligheden om den miljømæssige beslutningsproces 
eller i forbindelse med byggetilladelsen.

Habitatdirektivet - mulig negativ indvirkning på et beskyttet landskabsområde i Warszawa

Andrageren hævder, at godkendelsen af projektet i dens nuværende form vil resultere i en 
overtrædelse af artikel 2 i direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (herefter habitatdirektivet). Artikel 2, stk. 1, beskriver formålet med direktivet (dvs. at 
bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og 
planter inden for medlemsstaternes område i Europa). Artikel 2, stk. 2, vedrører de 
foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, og som tager sigte på at opretholde eller 
genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter.
Direktivets artikel 2, stk. 3, vedrører de foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, og 
som tager hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle behov og til regionale og lokale 
særpræg.
På grundlag af de modtagne oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af habitatdirektivets artikel 2 i forbindelse med den pågældende investering.
Hvad angår projektets mulige negative indvirkning på et beskyttet landskabsområde i 
Warszawa, som ifølge andrageren vil resultere i en krænkelse af Domstolens retspraksis i 
ovennævnte Castro Verde-sag, ønsker Kommissionen at fremsætte følgende bemærkninger.

Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, fastsætter, at "alle planer eller projekter […], som i sig selv 
eller i forbindelse med andre  planer og projekter kan påvirke en lokalitet af 
fællesskabsbetydning væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne". Direktivets artikel 6, stk. 4, indeholder 
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betingelserne for ekstraordinær godkendelse af projekter, som har en negativ indvirkning på 
lokaliteten. I Castro Verde-sagen fastslog Domstolen, at planen eller projektet er gennemført i 
henhold til direktivets artikel 6, stk. 4, og at projektet skulle underlægges den betingelse, hvor 
manglen på en alternativ løsning skal påvises.

Det skal understreges, at beskyttede landskabsområder er underlagt national beskyttelse, 
hvorfor procedurekravene i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og stk. 4, ikke finder 
anvendelse på sådanne områder. Det fremgår derfor tydeligt, at projektet, som henvises til i 
dette andragende, ikke er omfattet af Domstolens dom i sag C-239/04 Castro Verde, som 
andrageren henviser til. Der kan derfor heller ikke påvises en overtrædelse af artikel 6, stk. 3,
og stk. 4, med henblik på tilladelsesproceduren for den pågældende investering.
Øvrige retlige bestemmelser

Hvad angår de øvrige retlige bestemmelser, som andrageren hævder er blevet overtrådt, kan 
Kommissionen på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke påvise en overtrædelse af EU-
lovgivningen i forbindelse med den pågældende investering.

Konklusioner

Der kan ikke påvises nogen tilsidesættelse af EU-lovgivningen i forbindelse med de 
spørgsmål, der er rejst i andragendet, og hvor sådanne spørgsmål er identificeret, er problemet 
vedrørende manglende overensstemmelse allerede blevet løst takket være Kommissionens 
horisontale foranstaltning. Kommissionen agter derfor ikke at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Polen baseret på artikel 226 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab."


