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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0897/2007 af Janusz Wilczynski, polsk statsborger, om de polske 
myndigheders manglende overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse 
af visse planer og programmer på miljøområdet og Rådets direktiv 85/337/EØF 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet i 
forbindelse med et motorvejsprojekt i det sydlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den planlagte motorvej A-4, der skal gå fra den polsk-tyske til den 
polsk-ukrainske grænse, og hvis sektion Zgorzelec-Krzyzowa vil berøre andragerens 
ejendomme i Nowogrodziec og Boleslawiec (Nedre Schlesien).  Andrageren påpeger, at de 
ansvarlige myndigheder i Nedre Schlesien i forbindelse med godkendelsen af det pågældende 
vejbyggeri gjorde sig skyldige i overtrædelse af en lang række bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og Rådets 
direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet.  Andrageren understreger, at denne form for krænkelser af EU's miljølovgivning er et 
almindeligt fænomen i Polen, og han henviser til den manglende overholdelse af EIA-
direktivet inden for rammerne af forlængelsen af motorvej A-2 gennem Warszawa-forstaden 
Ursynów.  Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at sikre, at EU's på området 
gældende retsakter bliver overholdt i al almindelighed og navnlig i forbindelse med 
anlægsarbejderne på strækningen fra Zgorzelec til Krzyzowa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).



PE414.101v02-00 2/5 CM\802662DA.doc

DA

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andragendet vedrører anlæggelsen af en ny sektion på motorvej A-4 på strækningen fra 
Zgorzelec til Krzyzowa. 

Andrageren hævder, at de polske myndigheder ved godkendelsen af den miljømæssige 
beslutning om etablering af det pågældende projekt har overtrådt en række bestemmelser i 
henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af bestemte offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 2003/35/EF 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/EF (herefter VVM-
direktivet), hvad angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse.
Andrageren er af den opfattelse, at han som ejer af den jord, investeringsprojektet skal 
etableres på, bør behandles som "berørt offentlighed" under direktivets definition. Han 
hævder derfor, at Polen har overtrådt bestemmelserne i VVM-direktivet om 
oplysningsvirksomhed til offentligheden (nemlig artikel 6, stk. 2, 4 og 5 samt artikel 9 og 10a), 
eftersom de polske myndigheder har undladt at oplyse ham og lokalsamfundet om den lokale 
myndighed Voivodes miljømæssige beslutning af 9. november 2006, hvorfor han ikke er 
blevet tilbudt en reel mulighed for deltagelse i de administrative procedurer som påkrævet, jf. 
direktivet. Andrageren hævder især, at oplysningerne om Voivodebeslutningen ikke har været 
offentliggjort i nogen af de mest læste lokale aviser (f.eks. Slowo Polskie, Gazeta 
Wroclawska), og at der desuden ikke blev udsendt en meddelelse i kommunerne 
Nowogrodziec og Boleslawiec vedrørende den pågældende investering, hvilket ifølge 
andrageren er den sædvanlige procedure for oplysning af offentligheden i området. 
Andrageren rejser også spørgsmålet om, hvorvidt bygningsarbejdet blev påbegyndt før statens 
køb af hans landområde.

Kommissionen ønsker at understrege, at der også er blevet indgivet en klage over den 
offentlige deltagelse i den pågældende investering. 

Vurdering af indvirkningen på miljøet 
Bestemmelserne i VVM-direktivet henviser bl.a. til vurdering af virkningerne på miljøet af 
projekter vedrørende anlæg af veje. Høring af offentligheden er et vigtigt element i denne 
procedure. Ifølge EF-domstolens faste retspraksis (sag C-396/92, Bund Naturschutz; sag 
C81/96 Haarlemmerliede) finder VVM-direktivet dog ikke anvendelse, hvor 
godkendelsesproceduren blev indledt før direktivets ikrafttrædelsesdato.

Kommissionen har undersøgt andragerens oplysninger grundigt, både som en del af 
andragendet og som klage. Det fremgår af de fremsendte dokumenter, at 
investeringsproceduren blev indledt i midten af 1990’erne, og at godkendelsesproceduren for 
projektet derfor blev påbegyndt længe før VVM-direktivets ikrafttrædelsesdato i Polen, som 
var den 1. maj 2004.

Endvidere ønsker Kommissionen at oplyse Europa-Parlamentet om, at man allerede har 
påbegyndt en overtrædelsesprocedure i forbindelse med bestemmelserne om offentlig høring, 
som følge af at kravene i VVM-direktivet ikke bliver overholdt i overensstemmelse med polsk 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
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lovgivning. Det er vigtigt at understrege, at dette overordnet er en sag om manglende 
overholdelse, som ikke er forbundet med et bestemt projekt. Der blev udstedt en 
åbningsskrivelse til de polske myndigheder den 4. juli 2006. De polske myndigheder svarede 
den 4. september 2006. Kommissionen vurderede, at det polske svar var utilfredsstillende og 
udsendte en begrundet udtalelse (anden skrevne advarsel) den 29. juni 2007. 

Anvendelse af EU-finansiering 

Hvad angår spørgsmålet om Fællesskabets finansiering, som andrageren har rejst i klagen, gør 
Kommissionen opmærksom på, at man for at få EU-støtte skal overholde bestemmelserne i 
EU’s miljølovgivning til fulde, herunder offentlige høringer i henhold til VVM-direktivet. 
Samhørighedsfonden godkendte bygningen af motorvej A-4, sektion Zgorzelec-Krzyzowa, 
under referencenr. 2004/PL/16/C/PT/004 i 2004. Men eftersom de procedurer, der kræves i 
VVM-direktivet, ikke var afsluttet, da projektet blev forelagt Kommissionen i august 2004 
med henblik på at opnå medfinansiering, er udbetalingerne betinget af, at medlemsstaten 
opfylder sin forpligtelse til at forelægge Kommissionen bevis for, at VVM-direktivet er 
opfyldt. Indtil nu har de polske myndigheder ikke fremlagt tilstrækkelige oplysninger om, at 
VVM-direktivets centrale bestemmelser er blevet overholdt, og Samhørighedsfonden har 
derfor ikke foretaget nogen udbetalinger til dette projekt. Når de polske myndigheder har 
fremsendt oplysningerne, vil de blive gennemgået grundigt med henblik på at fastslå, om EU's 
miljøbestemmelser er blevet overholdt, før fællesskabsfinansieringen frigives.

Erstatning for jorden 

Kommissionen understreger, at spørgsmålet om erstatning for jorden samt det faktum, at 
bygningsarbejdet blev påbegyndt før køb af land, ligger uden for Kommissionens 
kompetencer, idet dette område henhører under medlemsstaternes ansvarsområde. 

Konklusioner

Idet andragendet berører problemer vedrørende VVM-direktivets bestemmelser om offentlig 
høring, har Kommissionen allerede truffet foranstaltninger i forbindelse med de polske 
lovbestemmelsers uforenelighed med kravene i VVM-direktivets bestemmelser om offentlig 
høring. Kommissionen har forstået, at de polske myndigheder for øjeblikket er ved at 
udarbejde et udkast til lovgivningsforslag som svar på Kommissionens påstande i den 
begrundede udtalelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"I brev af 10. august 2009 og fax af 10. september 2009 sendt til Udvalget for Andragender 
har andrageren fremsendt nye dokumenter vedrørende andragendet. Andrageren giver i brevet 
udtryk for sin skuffelse over Kommissionens handling og fastslår, at Kommissionen 
afsluttede sagen på et for tidligt tidspunkt, da der ikke var udstedt nogen miljøgodkendelser til 
det pågældende projekt, og andrageren heller ikke var blevet tilbudt kompensation for sin 
ejendom. På baggrund af ovenstående anmodede andrageren derfor Europa-Parlamentet om at 
gribe ind. 

Andrageren vedlagde desuden sit brev af 21. august 2009, som var adresseret til 
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Kommissionen, hvori han opfordrede Kommissionen til at forpligte Polen til at indstille 
brugen af motorvejen A-4 Zgorzelec-Krzyżowa med henvisning til samme præmis som den 
ovenfor anførte (manglende miljøgodkendelser af det pågældende projekt) samt til den 
påståede overtrædelse af direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter1. Slutteligt konstaterer andrageren, at investoren endnu ikke havde opkøbt 
ejendommen, hvorpå investeringsprojektet blev anlagt. 

Det skal understreges, at der i brevene af 10. og 21. august 2009 over for Kommissionen blev 
udtrykt lignende bekymringer, som de ovenfor anførte. 

Før fremlæggelsen af den retlige analyse vil Kommissionen gerne fastlægge sagens faktuelle 
baggrund. På baggrund af de tilgængelige oplysninger konkluderer Kommissionen, at der er 
givet gyldige miljøgodkendelser til det pågældende projekt som krævet i polsk lovgivning. 
Derfor synes påstanden om manglende miljøgodkendelser ikke at være berettiget. 

Hvad angår en mulig overtrædelse af VVM-direktivet, kan det oplyses, at som fastlagt i den 
tidligere meddelelse og i lyset af Domstolens retspraksis (sag C-3926/92, Bund Naturschutz, 
sag C-81/96 Haarlemmerliede) finder VVM-direktivet ikke anvendelse på projekter, hvor 
byggetilladelsesproceduren er blevet igangsat før direktivets ikrafttrædelsesdato. For Polens 
vedkommende blev VVM-direktivets krav obligatoriske på dagen for landets indtræden i EU, 
dvs. den 1. maj 2004. Eftersom ansøgningen til nærværende projekts byggetilladelse blev 
indgivet i 1997, og dermed før Polens indtræden i EU, finder direktivets bestemmelser i lyset 
af EF-Domstolens fastlagte retspraksis ikke anvendelse. 

Idet andragendet berører problemer vedrørende VVM-direktivets bestemmelser om offentlig
høring, har Kommissionen allerede truffet foranstaltninger i forbindelse med de polske 
bestemmelsers manglende overensstemmelse med kravene i direktivet. På baggrund af 
Kommissionens foranstaltninger vedtog de polske myndigheder en ny lov om adgang til 
oplysninger om miljø og -beskyttelse, offentlighedens inddragelse i miljøbeskyttelse og 
miljøkonsekvensvurderinger. Den nye lov trådte i kraft den 15. november 2008 og retter på 
behørig vis op på de mangler, som blev fremsat i overtrædelsesproceduren.   

Hvad angår andragerens påstand om, at projektet skulle være i strid med habitatdirektivet, kan 
Kommissionen ikke påvise noget brud på direktivet på grundlag af de af andrageren 
tilvejebragte oplysninger. Endvidere synes andrageren i de oplysninger, som han har 
fremsendt som en klage til Kommissionen, at hævde, at de proceduremæssige krav i henhold 
til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og stk. 4, er blevet overtrådt. Kommissionen vil i denne 
forbindelse desuden bemærke følgende. Ifølge EF-Domstolens afgørelse i sag 209/04 
Kommissionen mod Østrig er de proceduremæssige krav i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, 
og stk. 4, kun obligatoriske for medlemsstaterne, når der er tale om projekter, hvor 
ansøgningen om byggetilladelse er indgivet efter den dato, hvor direktivet blev obligatorisk 
for medlemsstaterne, hvilket for Polens vedkommende vil sige den 1. maj 2004. På baggrund 
af tidligere konklusioner vedrørende påbegyndelsen af nærværende projekts 
investeringsprocedure kan der i lyset af Domstolens fastlagte retspraksis ikke påvises nogen 
overtrædelse af habitatdirektivets proceduremæssige krav. 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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Skønt ovennævnte bestemmelser i habitatdirektivet og VVM-direktivet ikke finder anvendelse 
på det pågældende projekt, er Kommissionens1 beslutning om finansiering afhængig af, om 
Kommissionen vurderer, at projektet overholder fællesskabslovgivningen og mere specifikt 
VVM-direktivet. Som bemærket i den tidligere meddelelse blev godkendelsen af 
samfinansiering gjort afhængig af, at projektet opfyldte kravene i VVM-direktivet. Ifølge de 
oplysninger, som Kommissionen har modtaget, opfylder nærværende projekt VVM-
direktivets centrale krav. 

Kommissionen vil endvidere gerne bemærke, at fordi projektet går gennem flere Natura 2000-
lokaliteter, har de polske myndigheder udtrykt interesse for at iværksætte 
kompensationsforanstaltninger for den skade, som projektet måtte have forvoldt på de 
dyrearter og habitater, som er beskyttet i henhold til Fællesskabets miljølovgivning. For det 
første blev det som en kompensationsforanstaltning aftalt med Kommissionen at udpege to 
nye særligt beskyttede områder inden udgangen af 2009. For så vidt angår lokaliteter af 
fællesskabsbetydning, er den juridiske status for de lokaliteter, som nærværende projekt kan 
have haft en væsentlig indvirkning på, endvidere blevet ændret som følge af, at Polen har 
forelagt Kommissionen en ny liste over lokaliteter, der skal inkluderes på listen over særligt 
beskyttede lokaliteter i den kontinentale region. Dette har bevirket, at investoren har ansøgt 
om en ny, supplerende miljøgodkendelse, da de polske myndigheder ønskede en juridisk 
bindende ramme for afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med projektets potentielle 
indvirkning på lokaliteter af fællesskabsbetydning.

Hvad angår andragerens udtalelse om manglende erstatning for hans ejendom i området, må 
Kommissionen henvise til sin tidligere meddelelse, hvoraf det fremgår, at spørgsmålet om 
erstatning ligger uden for Kommissionens kompetencer, idet dette område henhører under 
medlemsstaternes ansvarsområde. 

Da der ikke kan påvises nogen tilsidesættelse af Fællesskabets miljølovgivning i forbindelse 
med den pågældende investering, og problemerne vedrørende VVM-direktivets bestemmelser 
om offentlig høring er blevet løst, mener Kommissionen ikke, at der er behov for at træffe 
yderligere foranstaltninger i forbindelse med de af andrageren rejste spørgsmål. 
Kommissionen lukkede derfor sagen i juni 2009."

                                               
1 Kommissionens beslutning K(2004) 5578 af 22 XII 2004.


