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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 884/2007, ingediend door Danuta Cesarska (Poolse nationaliteit), 
namens de milieuvereniging van Ursynów, over de geplande sectie van de A2-
autoweg door de randgemeente Ursynów bij Warschau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de plannen van de Poolse overheid om de verlenging van de A2-
autoweg, die uiteindelijk de Pools-Duitse met de Pools-Wit-Russische grens zal verbinden, 
door de randgemeente Ursynów bij Warschau te leiden. Ze merkt ook op dat deze regio van 
Warschau, een punt waar heel wat snelwegen samenkomen, al lijdt onder het zware verkeer, 
dat een immense belasting betekent voor het milieu. Aangezien de bevoegde autoriteiten geen 
rekening hebben gehouden met de protesten van de getroffen burgers, roept indienster het 
Europees Parlement op om tussenbeide te komen om het traject van de autoweg te wijzigen en 
ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving van de EU wordt nageleefd in verband met dit 
autowegproject.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juni 2008

Het verzoekschrift omvat vijf klachten betreffende de aanleg van nieuwe wegen die een 
onderdeel vormen van internationale transportcorridors in de regio van Warschau, het 
zogeheten "transportknooppunt van Warschau". Indienster vraagt, namens de auteurs van de 
bovenvermelde klachten, om een gezamenlijk onderzoek van de klachten, aangezien zij alle 
betrekking hebben op de strategische planning van transportroutes in de regio rond Warschau. 
Bijgevolg omvatten de verzoekschriften de volgende klachten:



PE407.974v04-00 2/11 CM\802661NL.doc

NL

 Klacht uit naam van “Stowarzyszenie Sasiedzkie” over de zuidelijke ringweg rond 
Warschau op het deel van knooppunt Opacz tot knooppunt Lotnisko;

 Klacht over het traject van de A2-autoweg in de regio Wilanow;
 Klacht over de zuidelijke ringweg rond Warschau op het deel van knooppunt Patriotow 

tot knooppunt Lubelska;
 Klacht namens “Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy” over de modernisering van de 

Armii Krajowej- en Torunska-trajecten;
 Klacht over expresweg S-8 op het deel van de Lazurowa-straat tot Prymasa Tysiaclecia-

straat.

Indienster stelt dat de Poolse overheid besliste over de implementatie van de “stadsoptie” van 
het transportknooppunt van Warschau, dat meer nadelige sociale en economische gevolgen 
heeft dan de optie “buiten de stad” voor het project. Indienster merkt op dat de normen voor 
de concentraties PM10 en stikstofdioxide al worden overschreden in de regio rond Warschau 
en dat het project de luchtkwaliteit nog slechter kan maken. 

De Commissie beschikt niet over enige informatie over deze projecten. Het is immers de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om projecten op hun grondgebied te kiezen, voor te 
bereiden en uit te voeren op basis van de precieze bevoegdheden zoals bepaald in de relevante 
bepalingen van de Gemeenschap en om de Commissie daarvan op de hoogte te brengen. In 
overeenstemming met artikel 211 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap heeft de Commissie de opdracht erop toe te zien dat de lidstaten de EG-
wetgeving respecteren. 

Op basis van de informatie die indienster heeft voorgelegd, heeft de Commissie voor elk van 
de bovenvermelde klachten individueel onderzocht of de EG-richtlijnen werden nageleefd en 
heeft ze in het bijzonder gekeken naar de cumulatieve impact van alle bovenvermelde 
projecten die samen het globale concept van het “transportknooppunt van Warschau” vormen. 

Richtlijn milieueffectrapportage1 (MER-richtlijn)

De projecten waarnaar indienster verwijst, kunnen vallen onder Bijlage I of Bijlage II van de 
MER-richtlijn en de volgende verwijzingen zijn relevant:

 Bijlage I punt 7, lid c “Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of 
verlegging en/of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen 
met vier of meer rijstroken, indien de nieuwe weg, of het verlegde en/of verbrede 
weggedeelte een ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft”;

 Bijlage II punt 10, lid e “Aanleg van wegen, havens en haveninstallaties, met inbegrip van 
visserijhavens (niet onder bijlage I vallende projecten)”.

Voor projecten die onder Bijlage I van de richtlijn vallen, moet een verplichte MER worden 
                                               
1 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (MER-richtlijn) (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40) zoals gewijzigd door de Richtlijnen 
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) en 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
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uitgevoerd; terwijl voor projecten onder Bijlage II de lidstaten moeten bepalen, hetzij door 
geval per geval te onderzoeken, hetzij volgens drempels of criteria, of voor het project een 
rapportage moet worden opgemaakt wegens de vermoedelijke significante effecten ervan op 
het milieu, rekening houdend met de relevante selectiecriteria die zijn vermeld in Bijlage III 
van de richtlijn (zogeheten “screening”). Als de overheid van een lidstaat bepaalt dat het 
project waarschijnlijk significante effecten zal hebben op het milieu, moet een 
milieueffectrapportage worden uitgevoerd. Indien een MER wordt uitgevoerd, moeten zowel 
de rechtstreekse als de onrechtstreekse effecten van projecten worden behandeld en moet de 
milieu-informatie die de ontwikkelaar indient bij de bevoegde autoriteiten een beschrijving 
omvatten van de vermoedelijke significante effecten van het voorgestelde project, inclusief, 
indien relevant, de cumulatieve effecten. Bovendien moet in de MER-procedure worden 
overlegd met het publiek en andere overheden die vermoedelijk betrokken partij zullen zijn 
wegens hun specifieke milieuverantwoordelijkheden en moet de beslissing voor toestemming 
van het ontwikkelingsproject rekening houden met het resultaat van het voormelde overleg en 
informatie die de ontwikkelaar verschaft aan de bevoegde autoriteiten als onderdeel van de 
MER-procedure. Ten slotte moet de beslissing om de ontwikkeling toe te staan of te weigeren 
ter beschikking worden gesteld van het publiek.

Volgens de informatie die indienster heeft verschaft, werden voor de volgende drie projecten 
MER's opgesteld: zuidelijke ringweg rond Warschau op het deel van het knooppunt Opacz tot 
het knooppunt Lotnisko, zuidelijke ringweg rond Warschau op het deel van het knooppunt 
Patriotow tot het knooppunt Lubelska en expresweg S-8 op het deel van Lazurowa-straat tot 
Prymasa Tysiaclecia-straat in Warschau. Indienster stelt dat de uitgevoerde MER's zijn 
gebaseerd op onbetrouwbare gegevens, maar heeft geen rechtvaardiging aangebracht voor 
haar opinie. Er is geen informatie over het feit of voor de overige twee projecten een MER-
procedure is gevolgd. 

Met betrekking tot het project voor expresweg S-8 op het deel van Lazurowa- tot Prymasa 
Tysiaclecia-straat stelt indienster dat de technische parameters van de weg werden gewijzigd 
nadat de beslissing over de locatie werd toegekend. In Polen wordt de beslissing over de 
locatie genomen nadat de MER is afgerond. Volgens Bijlage II, punt 13 moet “iedere 
wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II waarvoor reeds een vergunning is 
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben” gescreend zijn om te bepalen of de verandering van technische 
parameters significante nadelige gevolgen had voor het milieu. Er is geen informatie 
beschikbaar over het feit of de bevoegde autoriteiten een dergelijke screening hebben 
uitgevoerd. 

Luchtkwaliteit

De algemene bepalingen voor onderzoek en beheer van de luchtkwaliteit worden beschreven 
in Kaderrichtlijn 96/62/EG1 terwijl de specifieke bepalingen over bepaalde verontreinigende 
stoffen waaronder PM10, vermeld staan in de eerste dochterrichtlijn, 1999/30/EG2. Volgens 

                                               
1 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 
31.10.2003, blz. 1). 
2 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41. Richtlijn zoals gewijzigd bij Beschikking 2001/744/EG van de Commissie 
(PB L 278 van 23.10.2001, blz. 35).
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deze laatste richtlijn werden de grenswaarden voor PM10 verplicht op 1 januari 2005. De 
grenswaarden voor stikstofdioxide worden pas verplicht vanaf 1 januari 20101. 
De Commissie heeft officiële evaluatiegegevens ontvangen van Polen en de overschrijding 
van het PM10-gehalte in de regio Warschau werd reeds erkend. Er zitten geen grote 
veranderingen in het aantal overschrijdingen en de gemiddelde niveaus voor 2005 en 2006. Er 
zijn ook hoge jaarlijkse concentraties aan stikstofdioxide gemeld, die sterk boven de 
grenswaarde liggen die moet worden behaald in 2010. De Poolse overheid heeft een plan 
voorbereid om de luchtkwaliteit te verbeteren en heeft dat plan naar de Commissie gestuurd. 
De bevoegde autoriteiten in de lidstaat beslissen dan over de maatregelen die moeten worden 
opgenomen in het plan. In overeenstemming met artikelen 8 en 11 van Richtlijn 96/62/EG 
wordt de Commissie geïnformeerd over de implementatie van de plannen en programma's en 
onderzoekt ze regelmatig de geboekte vooruitgang. De Commissie heeft echter niet de 
bevoegdheid om te eisen dat er in het kader van die plannen specifieke maatregelen worden 
genomen om vervuiling te bestrijden. 

Wat het niet voldoen aan PM10-grenswaarden betreft, heeft de Commissie de betrokken 
lidstaten in oktober 2007 verzocht om meer en gedetailleerdere informatie te verstrekken over 
de maatregelen die de lidstaten nemen om die grenswaarden te behalen. 

De technische beoordeling van de antwoorden op die brieven vindt momenteel plaats, 
inclusief het antwoord van Polen dat werd ontvangen op 17 januari 2008. Op basis van die 
analyse zal de Commissie beslissen welke actie er verder moet worden ondernomen. In die 
beslissing zal ook rekening worden gehouden met de nieuwe richtlijn over de kwaliteit van de 
lucht in de atmosfeer en schonere lucht voor Europa, die halfweg mei in werking had moeten 
treden. Het antwoord van de Poolse overheid omvat expliciete verwijzingen naar de 
ontwikkeling van vervoersinfrastructuur waaronder de ringweg als manieren om “het verkeer 
te stroomlijnen” en zo bij te dragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Het is echter niet 
specifiek genoeg om de positieve of negatieve impact te bepalen voor het specifieke project in 
kwestie. 

De Commissie verwacht in elk geval dat een infrastructuurontwikkeling van deze omvang 
correct wordt weerspiegeld in het relevante luchtkwaliteitsplan en dat alle gepaste 
maatregelen worden genomen om te voldoen aan bestaande en nakende EU-grenswaarden 
inzake luchtkwaliteit. 

Op basis van de verschafte informatie kan er momenteel geen inbreuk op de MER-richtlijn 
worden vastgesteld. Indien indienster gedetailleerde informatie verschaft op basis waarvan de 
Commissie de kwesties in verband met de bovenvermelde richtlijn zou kunnen onderzoeken, 
dan zou de Commissie deze kwestie kunnen onderzoeken. 

Het is aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om te beslissen welke maatregelen er 
moeten worden toegepast om de luchtverontreiniging tegen te gaan. De Commissie 
controleert de implementatie van de plannen of programma's regelmatig door de geboekte 
vooruitgang na te gaan evenals de tendensen inzake luchtverontreiniging.

                                               
1  De Gemeenschap heeft op 14 april 2008 een nieuwe Richtlijn over Schonere Lucht voor Europa goedgekeurd 
(nog niet gepubliceerd), die Richtlijn 96/62 en haar dochterrichtlijnen zal vervangen.
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Met betrekking tot de grenswaarden bepaald door richtlijn 1999/30/EG merkt de Commissie 
op dat in de regio Warschau de grenswaarden voor PM10 in 2005 en 2006 werden 
overschreden. De Commissie beoordeelt de informatie die Polen heeft verschaft met 
betrekking tot de PM10-overschrijdingen en zal op basis van die beoordeling en de bepalingen 
van de nieuwe richtlijn over luchtkwaliteit, de gepaste actie ondernemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

De aanvullende informatie die indienster in september 2008 heeft overgelegd, heeft 
betrekking op vijf projecten die het "transportknooppunt van Warschau" vormen'. De 
Commissie heeft de verstrekte informatie grondig beoordeeld en heeft de volgende 
opmerkingen over elk van deze projecten. 

Expresweg S-17 (zogenaamde oostelijke ringweg van Warschau) 

De Commissie heeft vastgesteld dat met betrekking tot het project een milieueffectrapportage 
(MER) is verricht waarbij de locatieopties uitgebreid zijn geanalyseerd en de belangrijkste 
onderdelen van de MER-procedure, zoals vereist volgens de MER-richtlijn1, zijn nageleefd. 
De MER-procedure werd afgerond met de op 19 oktober 2007 door voivodschap Mazowiecki 
genomen beslissing over de milieuvoorwaarden. 

Expresweg S-7 vanaf het knooppunt met expresweg S-8 

Een MER voor de expresweg S-7 wordt momenteel uitgevoerd door voivodschap 
Mazowiecki. Deze procedure loopt nog steeds en niets wijst erop dat deze niet zal worden 
afgerond volgens de vereisten in de MER-richtlijn.

Expresweg S-8 vanaf knooppunt Konotopa met de A2-autoweg naar knooppunt Powazkowska 

Dit project is onderverdeeld in twee delen: I – vanaf knooppunt Konotopa met de A2-autoweg 
naar knooppunt Lazurowa; en II – vanaf knooppunt Lazurowa naar knooppunt Prymasa 
Tysiaclecia. De ontwikkelaar heeft bij voivodschap Mazowiecki een verzoek ingediend tot 
een beslissing over de locatie voor deel I van de weg op 7 januari 2004 en voor deel II op 26 
augustus 2004. De vergunningprocedure voor deel I van de weg werd derhalve gestart voordat 
de MER-richtlijn in Polen van kracht werd (op 1 mei 2004). Derhalve is de MER-richtlijn in 
dit geval niet van toepassing en kan in dit verband geen inbreuk worden vastgesteld. Voor 
deel II van de weg werd de vergunningprocedure echter gestart nadat de richtlijn van kracht 
was geworden, waardoor de richtlijn volledig van toepassing is. 

Indienster beweert dat bij de milieueffectrapportage die vóór de beslissing over de locatie 
werd opgesteld, geen alternatieve locaties zijn beoordeeld. De Commissie wil opmerken dat 
de informatie die de opdrachtgever aan de bevoegde autoriteiten dient te verstrekken, een 
"schets van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave 
van de voornaamste motieven voor zijn keuze, met inachtneming van de milieueffecten" 
bevat. De bevoegde nationale autoriteiten dienen in de vergunningprocedure rekening te 
                                               
1 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 

projecten (MER-richtlijn) (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40) zoals gewijzigd door de Richtlijnen 97/11/EG (PB L 73 van 
14.3.1997, blz. 5) en 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
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houden met de resultaten van de raadplegingen en de overeenkomstig artikel 5, 6 en 7 
(inclusief het overzicht van alternatieven) verzamelde informatie. De Commissie zal contact 
opnemen met de Poolse autoriteiten en vragen naar een toelichting op de verstrekte informatie 
over alternatieve locaties en naar de mate waarin met deze informatie in dit verband rekening 
is gehouden. 

Wat betreft het gebrek aan openbare raadplegingen in de MER-procedure in de fase waarin 
beslist werd over de bouwvergunningen voor de wegen (inclusief de expresweg S-8), hetgeen 
is gereguleerd in de bijzondere wegenwet, wil de Commissie indienster laten weten dat deze 
bepaling niet voldeed aan de MER-richtlijn. De Commissie heeft dit element opgenomen in 
haar met redenen omkleed advies (overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag) van 27 
juni 2007, dat naar Polen is gestuurd vanwege de onjuiste omzetting van Richtlijn 
85/337/EEG (zoals gewijzigd) in Poolse wetgeving, onder andere met betrekking tot 
kennisgeving aan het betrokken publiek (art. 1, lid 2), informatie voor het publiek (art. 6, lid 
2), effectieve deelname aan besluitvorming (art. 6, lid 4) en toegang tot de 
beoordelingsprocedure (art. 10, letter a). Ten gevolge van deze inbreukprocedure hebben de 
Poolse autoriteiten een nieuwe wet voorbereid waarin de vereisten van de richtlijn zijn 
omgezet, inclusief de bepalingen betreffende publieke deelname. De wet is op 15 november 
2008 van kracht geworden. 

Wat betreft een strategische milieueffectrapportage (SMER) voor de expresweg S-8 binnen 
Warschau en in de regio rond Warschau wil de Commissie opmerken dat de SMER-richtlijn1

van toepassing is op plannen en programma’s die voldoen aan de in artikel 2 en 3 van de 
richtlijn gestelde voorwaarden. Als de expresweg S-8 binnen Warschau deel uitmaakt van een 
transportplan of -programma dat aan de criteria in artikel 2 en 3 van de richtlijn voldoet, moet 
een SMER worden uitgevoerd ten behoeve van dit plan of programma. Afzonderlijke 
projecten, zoals de aanleg van wegen, vallen onder de MER-richtlijn. 

Indienster beweert dat in de bestuurlijke procedure voor de weg S-8 geen rekening is 
gehouden met de luchtverontreiniging in Warschau, meer bepaald de overschrijding van 
waarden voor zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide. Met betrekking tot PM10 heeft de 
Commissie een soortgelijke klacht ontvangen over luchtverontreiniging door zwevende 
deeltjes (PM10) in Warschau waarbij de in Bijlage III van Richtlijn 1999/30/EG2 gestelde 
grenswaarden worden overschreden. De Europese Commissie heeft Polen meermaals 
schriftelijk verzocht om informatie over de maatregelen die zijn getroffen teneinde de situatie 
te verbeteren. Ook dient te worden opgemerkt dat een nieuwe Richtlijn (2008/50/EG)3 ter 
regulering van de luchtkwaliteit op 11 juni 2008 van kracht is geworden. Dankzij de nieuwe 
richtlijn kunnen lidstaten uitstel aanvragen voor de toepassing van bepaalde grenswaarden in 
de richtlijn. Polen heeft zich bereid getoond de door de richtlijn geboden derogatie te 
gebruiken en heeft hierom verzocht middels het schrijven van 31 oktober 2008. Volgens de 
richtlijn heeft de Commissie negen maanden de tijd om het verzoek te beoordelen, dat aan 
verschillende voorwaarden moet voldoen, zoals de opstelling van een luchtkwaliteitsplan 

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (SMER-richtlijn) (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30).
2 Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, en 

stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41). 
3 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1).
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waaruit blijkt hoe conformiteit met de grenswaarden zal worden gerealiseerd. 

Wat betreft de bewering dat onvoldoende rekening is gehouden met luchtverontreiniging door 
stikstofdioxide, moeten lidstaten volgens Bijlage II van de bestaande Richtlijn 1999/30/EG 
inzake de luchtkwaliteit (en Bijlage XI van de nieuwe Richtlijn) vóór 1 januari 2010 voldoen 
aan de grenswaarden voor stikstofdioxide ter bescherming van de volksgezondheid. De 
Europese Commissie kan derhalve eerder dan deze datum geen maatregelen treffen die zijn 
gericht op de beheersing van de in de Richtlijn gestelde waarden.

Met betrekking tot de locatie van meetpunten bevat de nieuwe richtlijn inzake de 
luchtkwaliteit (alsmede de vorige Richtlijn 1999/30/EG) eisen voor het minimum aantal 
monsternemingspunten dat in elke zone of agglomeratie (Bijlage V) moet worden opgesteld 
en eisen voor de plaatsing hiervan (Bijlage III). De monsternemingspunten ter bescherming 
van de volksgezondheid dienen zodanig te worden geplaatst dat gegevens worden verkregen 
over de gebieden binnen zones en agglomeraties waar de hoogste concentraties voorkomen 
waaraan de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld en de concentraties in andere 
gebieden binnen de zones en agglomeraties die representatief zijn voor de blootstelling van de 
bevolking als geheel. Op basis van de officiële gegevens die Polen aan de Commissie heeft 
verstrekt, bevat de regio Warschau zes monsternemingspunten voor de meting van 
stikstofdioxide (NO2); elf monsternemingspunten voor de meting van zwevende deeltjes 
PM10; en twee monsternemingspunten voor de meting van PM2,5. Dit aantal 
monsternemingspunten voldoet aan de verplichting die in de wetgeving is vastgelegd, te 
weten vijf monsternemingspunten voor NO2 en zeven monsternemingspunten voor zwevende 
deeltjes (in totaal voor PM10 en PM2,5) in agglomeraties met een bevolking tussen anderhalf 
en twee miljoen inwoners. Teneinde overal in de zones en agglomeraties de luchtkwaliteit 
effectief te beoordelen, mogen de lidstaten zelf bepalen waar ze de monsternemingspunten het 
beste kunnen plaatsen. Wel dienen ze te zorgen voor één meetstation voor 
stedelijkeachtergrondniveaus en één verkeersgericht station. De Europese Commissie kan op 
basis van de beschikbare officiële gegevens niet vaststellen of de EU-wetgeving is overtreden.

A2-snelweg binnen voivodschap Mazowieckie

Indienster beweert dat de snelweg vanaf de grens met voivodschap Lodzkie naar het 
knooppunt Konotopa is onderverdeeld in vier delen en dat hierop vier afzonderlijke 
beslissingen over de locatie en MER-procedures zijn toegepast. Indienster beweert dat in de 
MER-procedures geen rekening is gehouden met het algehele effect van de snelweg op het 
milieu. De Commissie zal contact opnemen met de Poolse autoriteiten en navragen hoe de 
cumulatieve gevolgen van de snelweg zijn beoordeeld. 

Het 'Voorbereidend haalbaarheidsonderzoek voor de toepassing van de 
duurzaamheidsgedachte voor het verkeersknooppunt bij Warschau van de pan-Europese 
corridors I, II en VI' is medegefinancierd door het ISPA-fonds (2000/PL/P/PA/002). Volgens 
EG-richtlijnen is het niet verplicht om een MER of SMER uit te voeren voor de studie. 

Expresweg S-2 vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lubelska met A2-snelweg 
(zogenaamde zuidelijke ringweg van Warschau) 

Indienster beweert dat het project is onderverdeeld in drie delen en dat de beslissingen over de 
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locatie van de eerste twee delen van de weg (dus eerste deel: knooppunt Konotopa –
knooppunt Luchthaven en tweede deel: knooppunt Luchthaven – knooppunt Pulawska) niet 
zijn voorafgegaan door een MER-procedure. De Commissie zal contact opnemen met de 
Poolse autoriteiten en navragen waarom het project is gesplitst en of artikel 2 van de MER-
richtlijn in samenhang met artikel 4, lid 1 en artikel 5 tot en met 9 is nageleefd. 

Conclusies 

Op basis van de verstrekte informatie over de oostelijke ringweg van Warschau en de 
expresweg S-7 heeft de Commissie geen reden aan te nemen dat de EU-wetgeving niet juist is 
toegepast bij deze projecten. 

Wat de drie overige projecten betreft (A2-snelweg binnen voivodschap Mazowieckie; 
expresweg S-8 vanaf knooppunt Lazurowa naar knooppunt Prymasa Tysiaclecia; en 
expresweg S-2 vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lubelska) zal de Commissie de 
Poolse autoriteiten verzoeken om aanvullende informatie, zodat de door indienster geopperde 
kwesties kunnen worden onderzocht.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Op 4 december 2008 heeft de Commissie aan het Poolse Ministerie van Milieu in een nota 
verzocht om inlichtingen over de manier waarop de MER-richtlijn wordt nageleefd in het 
kader van onderstaande projecten: 
 A2-snelweg binnen voivodschap Mazowieckie; 
 expresweg S-8 vanaf knooppunt Lazurowa naar knooppunt Prymasa Tysiaclecia; en 
 expresweg S-2 vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lubelska. 

De Commissie heeft het antwoord op bovengenoemde nota ontvangen op 15 mei 2009. Het 
Poolse antwoord gaat vergezeld van omvangrijke documentatie waaronder milieuverslagen en 
bestuursrechtelijke besluiten. De Commissie evalueert momenteel antwoord en documentatie 
en zij zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de resultaten van haar 
evaluatie. 

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

De Commissie heeft het antwoord en de documentatie geëvalueerd die op 15 mei 2009 door 
de Poolse autoriteiten verstrekt zijn met betrekking tot de manier waarop de MER-richtlijn1

wordt nageleefd in het kader van onderstaande projecten: 

 A2-snelweg binnen voivodschap Mazowieckie; 
 expresweg S-8 vanaf knooppunt Lazurowa naar knooppunt Prymasa Tysiaclecia; en 
 expresweg S-2 vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lubelska. 

                                               
1 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (MER-richtlijn) (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40), zoals gewijzigd door de Richtlijnen 
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) en 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
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De conclusies van de evaluatie van de Commissie worden hieronder gepresenteerd. 

A2-snelweg binnen voivodschap Mazowieckie

Wat betreft de bewering van indienster dat de snelweg vanaf de grens met voivodschap 
Lodzkie naar het knooppunt Konotopa is onderverdeeld in vier delen en er geen beoordeling 
heeft plaatsgevonden van het algehele effect van de snelweg op het milieu, heeft de 
Commissie geen inbreuk op de MER-richtlijn vastgesteld. Uit de uitleg die is voorgelegd door 
de Poolse autoriteiten lijkt naar voren te komen dat de snelweg is onderverdeeld en dat hierop 
vier afzonderlijke beslissingen over de locatie met betrekking tot de vervolgdelen zijn 
toegepast. Hoewel de snelweg om technische redenen is onderverdeeld, is er echter één 
milieueffectrapportage opgesteld voor het hele project vanaf de grens met voivodschap 
Lodzkie naar het knooppunt Konotopa. Deze milieueffectrapportage is toegepast in de MER-
procedures die zijn uitgevoerd voorafgaand aan het nemen van elk van de voornoemde 
beslissingen over de locatie. Bovendien verwijst de milieueffectrapportage die opgesteld is bij 
de volgende fase van de vergunningprocedure (namelijk voor de beslissing over de 
milieuvoorwaarden) ook naar de hele snelweg. 

Expresweg S-8 vanaf knooppunt Lazurowa naar knooppunt Prymasa Tysiaclecia

Ten eerste wil de Commissie erop wijzen dat de procedure voor de beslissing over de locatie 
voor het project op 26 augustus 2004 gestart is. Aangezien de lidstaten verplicht waren de 
wijzigingen van Richtlijn 2003/35/EG vóór 25 juni 2005 in de nationale wetgeving om te 
zetten, zijn de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing op dit project. 

Wat betreft de bewering van indienster dat er in de milieueffectrapportage die vóór de 
beslissing over de locatie werd opgesteld geen alternatieve locaties zijn beoordeeld, komt de 
Commissie tot de conclusie dat de milieueffectrapportage een verwijzing bevatte naar het 
eerdere onderzoek uit 2000 ('Vergelijkende technische beoordeling van optie voor westelijke 
afritten van nationale wegen nr. 2 en 17 in de richting Poznan'). In dit onderzoek werden 
twee opties voor weglocaties geanalyseerd: optie 1, doortrekken van de AK-route in de 
wegcorridor die was opgenomen in de grondontwikkeling voor de stad Warschau; optie 2, 
zoals voorgesteld in de 'Analyse van de voorwaarden en richtingen voor de ontwikkeling van 
Warschau', in het westen vanaf Konotopa en dan verder langs de corridor van de NS-route. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek koos de ontwikkelaar ervoor optie 1 te 
ontwikkelen en werd in de milieueffectrapportage die voor de beslissing over de locatie werd 
opgesteld het effect van deze optie op het milieu beoordeeld. Zoals in onze eerdere 
mededeling vermeld, wil de Commissie opmerken dat artikel 5, lid 3 van Richtlijn 
85/337/EEG zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, vereist dat de ontwikkelaar een "schets 
van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave van de 
voornaamste motieven voor zijn keuze, met inachtneming van de milieueffecten" verstrekt. 
De Commissie is van mening dat de informatie die is opgenomen in de milieueffectrapportage 
aan deze vereiste lijkt te voldoen, aangezien er een schets aanwezig is van de alternatieven die 
zijn onderzocht en de motieven vermeld worden waarom voor de optie 1 is gekozen, en er 
daarom geen inbreuk op de vereisten van de richtlijn kan worden vastgesteld.  

Wat betreft het gebrek aan informatie in de beslissing over de locatie over hoe de 
opmerkingen die zijn ingediend tijdens de openbare raadplegingen in aanmerking zijn 
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genomen en de vermeende inbreuk op artikel 8 van de richtlijn, heeft de Commissie op basis 
van de informatie die verstrekt is door de Poolse autoriteiten geen inbreuk vastgesteld. Hier 
dient te worden opgemerkt dat krachtens artikel 8 van Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 97/11/EG, in de vergunningprocedure rekening gehouden dient te worden met de 
resultaten van de raadplegingen. Bovendien vereist artikel 9, lid 1, dat wanneer de beslissing 
over de vergunning is genomen, de bevoegde autoriteiten onder andere "de inhoud van de 
beslissing en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden" en "de voornaamste 
redenen en overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd" ter beschikking stellen van het 
publiek. In de beslissing over de locatie staat inderdaad vermeld dat de bevoegde autoriteit
een openbare raadpleging heeft gehouden en de opmerkingen die tijdens deze procedure zijn 
ingediend heeft geanalyseerd. Bovendien zijn de beslissing en de inhoud ervan ter 
beschikking gesteld aan het publiek. Derhalve lijken de vereisten van artikel 8 en artikel 9, lid 
1 van Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, in de procedure voor de 
beslissing over de locatie te zijn gerespecteerd. 

Wat betreft de vermeende wijziging van het project nadat de beslissing over de locatie 
genomen was, bevestigde de documentatie die door de Poolse autoriteiten is voorgelegd dat 
bepaalde technische parameters van de weg inderdaad werden gewijzigd in het 
projectontwerp waarvoor een bouwvergunning was verleend (namelijk verandering van het 
aantal rijbanen van 2 x 2 rijbanen zoals oorspronkelijk gepland in de beslissing over de locatie 
naar 2 x 4 rijbanen op het laatste deel van 700m voor het knooppunt Prymasa Tysiaclecia in 
de bouwvergunning). Volgens de informatie die opgenomen is in de milieueffectrapportage 
die in juni 2005 is opgesteld in het kader van de procedure voor de bouwvergunning, is het 
aantal rijbanen gewijzigd met het oog op het te verwachten verkeer. Deze wijziging bracht 
geen uitbreiding van de grenslijnen van het project met zich mee en derhalve was het 
aanpassen van de beslissing over de locatie niet vereist. Het is belangrijk te vermelden dat op 
het project tweemaal de MER-procedure is toegepast: namelijk de eerste maal tijdens het 
nemen van een beslissing over de locatie en de tweede maal tijdens de fase waarin beslist 
werd over de bouwvergunning. In de milieueffectrapportage die is opgesteld binnen het kader 
van de procedure voor de bouwvergunning werden de effecten van het project op het milieu 
opnieuw beoordeeld en werd rekening gehouden met de nieuwe informatie die beschikbaar 
kwam tijdens de ontwerpfase voor het project, zoals de toename van het aantal rijbanen in het 
laatste deel van de weg. Derhalve is het gewijzigde project beoordeeld op de effecten ervan 
op het milieu en komt de Commissie niet tot de conclusie dat Richtlijn 85/337/EEG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, in dit opzicht niet zou zijn nageleefd. 

Wat betreft het overschrijden van de waarden voor zwevende deeltjes (PM10) en 
stikstofdioxide in Warschau, wil de Commissie onderstrepen dat deze kwestie niet direct 
verband houdt met het verlenen van de vergunning voor het wegenproject in kwestie. 

Expresweg S-2 vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lubelska

Wat betreft de bewering dat het project is onderverdeeld in drie delen en dat er met betrekking 
tot de eerste twee delen (vanaf knooppunt Konotopa naar knooppunt Lotnisko en vanaf 
knooppunt Lotnisko naar knooppunt Puławska) geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, 
heeft de Commissie op basis van de door de Poolse autoriteiten verstrekte documentatie niet 
vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op de MER-richtlijn. Uit de uitleg die toegezonden is 
door de Poolse autoriteiten lijkt naar voren te komen dat, hoewel de expresweg om technische 
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redenen in drie delen is onderverdeeld, er tijdens de fase waarin de beslissing voor de locatie 
werd genomen één milieueffectrapportage is opgesteld waarin de effecten van de hele 
expresweg S-2 vanaf het knooppunt Konotopa naar het knooppunt Puławska werd 
beoordeeld. Deze rapportage is gebruikt tijdens elke MER-procedure die is uitgevoerd tijdens 
de fase waarin beslist werd over de locatie. Bovendien is voor het deel van Lotnisko naar 
Puławska en voor het deel van Konotopa naar Lotnisko de MER-procedure ook uitgevoerd 
tijdens de fase van het milieubesluit. Voor het deel van Puławska naar Lubelska is de MER-
procedure nog niet afgerond. Hoewel het project dus in delen is onderverdeeld is voor elk 
ervan een milieueffectbeoordeling uitgevoerd en zijn de cumulatieve effecten overwogen en 
beoordeeld. Derhalve heeft de Commissie geen inbreuk op de MER-richtlijn kunnen 
vaststellen. 

Op basis van de informatie die verstrekt is door de Poolse autoriteiten heeft de Commissie wat 
betreft de drie bovengenoemde wegenprojecten geen inbreuk op de MER-richtlijn vastgesteld. 

Het verzoek van Polen met betrekking tot de overschrijding van de PM10- en NO2-waarden in 
Warschau houdt niet rechtstreeks verband met de vergunningenprocedures voor de 
bovengenoemde projecten. 


