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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0913/2010 af Janusz Wilczynski, polsk statsborger, om de polske 
myndigheders manglende overholdelse af Rådets direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet og 
Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter i 
forbindelse med et motorvejsprojekt i det vestlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den planlagte motorvej A-2, der skal gå fra Swiecko ved den polsk-
tyske grænse til den 106 km. østligt beliggende by, Nowy Tomysl. Andrageren påpeger, at de 
ansvarlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af det pågældende vejbyggeri, som 
vil have yderst negative indvirkninger på habitatområdet Nietoperek, der er opført på Natura 
2000-listen (PL 080003), har gjort sig skyldige i overtrædelse af en lang række bestemmelser 
i Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet og Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter. Andrageren understreger, at denne form for krænkelser af EU's 
miljølovgivning er et almindeligt fænomen i Polen, og han henviser bl.a. til sagen om Via 
Baltica. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at sikre, at EU's på området 
gældende retsakter bliver overholdt i al almindelighed og navnlig i forbindelse med 
indeværende motorvejsprojekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"Kommissionen ønsker at understrege, at den har modtaget en klage over de samme 
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spørgsmål i forhold til projektet. Klagen er registreret og sagen afsluttet på grundlag af 
resultaterne af den undersøgelse, der er foretaget. I analysen nedenfor tages der både højde for 
oplysningerne i andragendet og de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen som led i 
den registrerede klage. 

Vurdering af indvirkningen på miljøet
Det projekt, som andrageren henviser til, hører under bilag 1, 7. b) "Anlæg af motorveje og 
motortrafikveje" i VVM-direktivet. For projekter, der er omfattet af direktivets bilag I, skal 
der gennemføres en obligatorisk VVM-procedure, mens medlemsstaterne i forbindelse med 
projekter, der er omfattet af bilag II, enten ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller 
efter grænseværdier eller bestemte kriterier skal afgøre, om projektet skal vurderes, fordi det i 
henhold til de relevante udvælgelseskriterier, som er fastsat i bilag III i direktivet, kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet (en såkaldt "screening"). Når der er foretaget en vurdering af 
indvirkningen på miljøet, skal bygherren fremsende en beskrivelse af de sandsynlige 
væsentlige indvirkninger på miljøet til de kompetente myndigheder, herunder kumulative 
indvirkninger, hvis det er relevant. Derudover omfatter en VVM-procedure høringer af 
offentligheden og andre myndigheder, der på grund af deres specifikke miljømæssige ansvar 
kan blive berørt. Endvidere bør der i beslutningen om byggetilladelse tages højde for 
resultatet af ovenstående høringer samt de oplysninger, som bygherren har fremsendt til de 
kompetente myndigheder. Endelig skal offentligheden underrettes om beslutningen om at give 
eller afslå byggetilladelse i henhold til direktivet.

Kommissionen ønsker imidlertid at understrege, at VVM-direktivet ifølge EU-Domstolens 
fastlagte retspraksis (sag C-396/92 Bund Naturschutz og sag C81/96 Haarlemmerliede) ikke 
finder anvendelse, hvor godkendelsesproceduren blev indledt før direktivets 
ikrafttrædelsesdato.

Andrageren hævder, at direktivet finder anvendelse på det pågældende projekt, eftersom 
ansøgningen om miljøgodkendelse blev indgivet i juni 2007, og ansøgningen om 
byggetilladelse blev indgivet i december 2009. Kommissionen vil i denne sammenhæng 
understrege følgende. De polske godkendelsesprocedurer er typiske procedurer, der 
gennemføres i flere faser. Den polske lovgivning kræver, at nedenstående på hinanden 
følgende beslutninger træffes i forbindelse med et motorvejsprojekt: beslutning om lokalitet, 
miljøgodkendelse og byggetilladelse. Alle disse beslutninger bør behandles som tilladelser i 
henhold til VVM-direktivet. På baggrund af den fastlagte retspraksis, der er anført ovenfor, er 
den dato, som er bestemmende for starten på godkendelsesproceduren, datoen for indgivelse 
af en ansøgning om tildeling af den første godkendelse. 

Kommissionen har undersøgt andragerens oplysninger grundigt, både som en del af 
andragendet og som en klage. Det fremgår af de dokumenter, som Kommissionen har til 
rådighed, at proceduren om beslutning om lokalitet (dvs. indledende beslutning om 
godkendelse) blev indledt i midten af 1990'erne og derfor var iværksat længe inden 
gennemførelsen af VVM-direktivet i Polen, som var den 1. maj 2004. I lyset af EU-
Domstolens fastlagte retspraksis finder direktivets krav derfor ikke anvendelse. I betragtning 
af ovenstående er der ikke behov for at foretage en undersøgelse af de påstande, som 
andrageren fremsætter om en påstået overtrædelse af specifikke bestemmelser i direktivet. 
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Habitatdirektivet 

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal "alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes 
med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne".  I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, må godkendelse af et projekt eller en 
plan, der har væsentlig indvirkning på et Natura 2000-område, kun gennemføres af bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, når der ikke findes nogen alternativ 
løsning.  

Andrageren hævder, at der ikke er foretaget en relevant undersøgelse af alternativer for det 
pågældende projekt, og han mener derfor, man har overtrådt proceduremæssige krav i 
henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4. I denne sammenhæng ønsker 
Kommissionen også at understrege, at de proceduremæssige krav i habitatdirektivets artikel 6, 
stk. 3 og 4, ifølge EU-Domstolens afgørelse i sag 209/04, Kommissionen mod Østrig, kun er 
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. 

Spørgsmålet om udstedelse af beslutningsbeføjelser til anden retlig enhed 

Med hensyn til spørgsmålet om retlige enheder, hvortil der er udstedt særlige beføjelser, 
ønsker Kommissionen at understrege, at dette aspekt ikke henhører under VVM-direktivets 
anvendelsesområde, hvorfor der ikke rejses spørgsmål om manglende overholdelse af 
direktivet. 
Spørgsmålet om ukorrekt gennemførelse af EU-direktiver  

Andrageren hævder, at der er tale om ukorrekt og/eller manglende gennemførelse af visse 
bestemmelser i VVM-direktivet, visse bestemmelser i direktiv 2003/4/EF samt artikel 6, stk. 
2, i Århuskonventionen. 

VVM-direktivet 
Andrageren hævder, at nogle af definitionerne i VVM-direktivet ikke er gennemført i den 
polske lovgivning. Dette vedrører udviklingsgodkendelse, den berørte offentlighed og 
bygherre. Endvidere mener andrageren, at VVM-direktivets artikel 6, stk. 6, hvor følgende er 
fastsat: "Der skal fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver 
tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan 
forberede sig på og opnå reel deltagelse i de miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet af 
dette bilag", ikke er gennemført i polsk lovgivning. 

Kommissionen ønsker at understrege, at den har foretaget en dybdegående undersøgelse af de 
polske gennemførelsesforanstaltninger i forhold til VVM-direktivet og fundet, at de polske 
bestemmelser ikke er i fuld overensstemmelse med direktivets krav, og Kommissionen 
indledte i 2006 en overtrædelsesprocedure i henhold til artikel 226 i EU-traktaten (nu artikel 
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258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Det er vigtigt at understrege, at 
det er en generel sag om manglende overholdelse, som ikke er relateret til et specifikt projekt. 
Der blev sendt en åbningsskrivelse (den første skriftlige advarsel) til Polen den 4. juli 2006. 
Derefter blev der sendt en begrundet udtalelse (den anden skriftlige advarsel) den 29. juni 
2007. Som følge af disse foranstaltninger har de polske myndigheder vedtaget en ny lov om 
adgang til oplysninger om miljø og miljøbeskyttelse samt offentlig deltagelse i vurderinger af 
miljøbeskyttelse og indvirkninger på miljøet, som trådte i kraft den 15. november 2008. 
Denne nye lovgivning er efter Kommissionens opfattelse i overensstemmelse med VVM-
direktivets bestemmelser med hensyn til offentlig høring og gennemførelse af direktivets 
definitioner. 

Direktiv 2003/4/EF.
Derudover hævder andrageren, at direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang 
til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF ikke er fuldt ud 
gennemført i det polske retssystem. Andrageren tænker især på gennemførelsen af artikel 1 og 
artikel 3, stk. 5, litra a, artikel 3, stk. 5, artikel 7, stk. 1 og artikel 8, stk. 1. 
Kommissionen gennemførte en undersøgelse af foranstaltningerne til gennemførelse af 
ovennævnte direktiv i national ret som led i en horisontal øvelse og sendte efter at have 
konstateret, at direktivet ikke var gennemført fuldt ud et brev til de polske myndigheder med 
anmodning om yderligere oplysninger. Kommissionen har modtaget et svar fra de polske 
myndigheder, der behandles i øjeblikket. Det skal dog understreges, at eventuelle mangler i 
gennemførelsen af direktiv 2003/4/EF ikke er relevante for det pågældende projekt. Direktiv 
2003/4/EF indeholder ingen særlige krav om formidlingen af oplysninger vedrørende 
forskellige projektkategorier. Dette krav er imidlertid fastsat i artikel 6, stk. 2, i VVM-
direktivet, som indeholder detaljerede krav vedrørende pligten til at informere offentligheden 
om projekter, som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Se venligst ovenstående for 
anvendelse af VVM-direktivet. 

Århuskonventionen  
Endelig hævder andrageren, at der er tale om manglende gennemførelse af artikel 6, stk. 2, i 
Århuskonventionen, hvori følgende er fastsat: "Den berørte offentlighed informeres tidligt i 
en beslutningsproces på miljøområdet, på en passende, betimelig og tilstrækkelig måde, ved 
offentlig bekendtgørelse eller individuelt, afhængig af sagens omstændigheder, om blandt 
andet følgende: 

a) den foreslåede aktivitet og ansøgningen, hvorom der skal træffes afgørelse 
b) karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen 

c) den offentlige myndighed, der skal træffe afgørelsen 
d) den forventede procedure […]". 

Kommissionen ønsker at understrege, at beslutningsprocessen vedrørende de aktiviteter, der 
er angivet i konventionens bilag I, bl.a. reguleres af bestemmelserne i den polske lovgivning 
om gennemførelse af direktiv 85/337/EØF og direktiv 2008/1/EF om integreret bekæmpelse 
og forebyggelse af forurening (IPPC-direktivet)1. Disse bestemmelser i den polske lovgivning 
omfatter bestemmelser om offentlig høring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Århuskonventionen. 
Kommissionen er derfor ikke enig i, at de polske gennemførelsesforanstaltninger er 
                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.



CM\876854DA.doc 5/8 PE460.721v02-00

DA

mangelfulde i forhold til artikel 6, stk. 2, i Århuskonventionen.  

Der er ingen beviser for, at EU's miljølovgivning skulle være overtrådt i forbindelse med dette 
projekt. Kommissionen bekræfter som en supplerende oplysning, at den er i dialog med de 
polske myndigheder om, hvordan Polen har gennemført direktiv 2003/4/EF om offentlig 
adgang til miljøoplysninger. Dette er dog ikke relevant for projektet. Kommissionen mener 
ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger i denne sag, og dens egen sag om dette 
spørgsmål blev afsluttet i januar 2011."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andrageren vendte tilbage med en påstand om, at Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, 
da det traf beslutningen om at afslutte behandlingen af andragendet, baserede sig på urigtige 
oplysninger fra Kommissionen. Andrageren hævder endvidere, at andragendet blev behandlet, 
uden at der var indhentet en udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed. 

Andrageren gentager i princippet de argumenter, som blev fremsat i det oprindelige andragende. 
Hovedpåstanden går ud på, at det pågældende projekt, nemlig motorvej A-2 fra Świecko til Nowy 
Tomyśl efter andragerens opfattelse er et eftertiltrædelsesprojekt. Andrageren gør opmærksom på, 
at selv om beslutningen om det pågældende projekts lokalitet blev truffet i 1996, blev 
projektaktiviteterne genoptaget efter en pause på 11 år, hvilket krævede, at beslutningen om 
lokaliteten blev ajourført, og at der i visse tilfælde måtte træffes en ny beslutning om lokaliteten. 
Andrageren nævner, at de lokale myndigheder efter 2004 har truffet tre nye administrative 
beslutninger omkring det område, som berører andragerens jordlodder, nemlig miljøbeslutning af 
6. august 2007, beslutning om lokalitet af 11. marts 2008 og byggetilladelse af 15. juni 2009.  

I tråd med påstanden om, at projektet er et eftertiltrædelsesprojekt gentager andrageren sine 
påstande om, at der ikke er blevet foretaget nogen undersøgelse af alternativer til projektet, hvilket 
efter hans opfattelse betyder, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 41, er overtrådt. Ud fra den 
antagelse at projektet er et eftertiltrædelsesprojekt gentager andrageren de førnævnte argumenter 
om, at de offentlige høringer blev forkert gennemført, hvilket betyder, at VVM-direktivets 
bestemmelser er overtrådt2. Andrageren gentog også sit argument om, at der var udstedt tilladelser 
til andre retlige enheder (Autostrada Wielkopolska S.A. og ikke generaldirektoratet for nationale 
veje og motorveje). Andrageren nævner dernæst igen spørgsmålet om bygherrens manglende 
beføjelse til at anvende den ejendom, hvorpå projektet skal gennemføres. Hvad angår ovenstående 
påstande, mener andrageren, at hans argumenter ikke er blevet besvaret. Endelig gør andrageren 
opmærksom på, at der i den dokumentation, han har modtaget, med urette oplyses, at polsk ret 
indeholder definitionen på "byggetilladelse" og "bygherre". 

Vedrørende spørgsmålet om tidspunktet for anvendelsen af EU's miljølovgivning (før- eller 
eftertiltrædelsesprojekt) 

                                               
1 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (som ændret) (herefter benævnt  
habitatdirektivet); EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

2 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 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 benævnt 
VVM-direktivet); EFT  L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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Kommissionen vil gerne gøre opmærksom på, at andrageren fremsatte lignende påstande i det 
oprindelige andragende. Kommissionen understregede i den sammenhæng følgende:

" (...) De polske godkendelsesprocedurer er typisk procedurer, der gennemføres i flere faser.
Polsk lovgivning kræver, at nedenstående på hinanden følgende beslutninger træffes i forbindelse med 
et motorvejsprojekt: beslutning om lokalitet, miljøgodkendelse og byggetilladelse. Alle disse 
beslutninger bør behandles som byggetilladelser i henhold til VVM-direktivet. På baggrund af den 
fastlagte retspraksis, der er anført ovenfor, er den dato, som er bestemmende for starten på 
godkendelsesproceduren, datoen for indgivelse af en ansøgning om tildeling af den første 
godkendelse.

Kommissionen har undersøgt andragerens oplysninger grundigt, både som en del af andragendet 
og klagen. Det fremgår af de dokumenter, som Kommissionen har til sin rådighed, at proceduren 
om beslutning om lokalitet (dvs. indledende beslutning om godkendelse) blev indledt i midten af 
1990'erne og derfor var iværksat længe inden gennemførelsen af VVM-direktivet i Polen, som var 
den 1. maj 2004. I lyset af EU-Domstolens fastlagte retspraksis finder direktivets krav derfor ikke 
anvendelse."

" (...) de proceduremæssige krav i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, [er] ifølge EU-
Domstolens afgørelse i sag 209/04 Kommissionen mod Østrig 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 således vil sige den 1. maj 2004. På baggrund af tidligere konklusioner vedrørende 
påbegyndelsen af nærværende projekts tilladelsesprocedure kan der i lyset af Domstolens fastlagte 
retspraksis ikke påvises nogen overtrædelse af habitatdirektivets proceduremæssige krav." 

Beslutningerne om det pågældende projekts lokalitet blev truffet i 19961. Disse beslutninger er stadig 
bindende, selv om de på et senere stadie har undergået visse ændringer. Efter Kommissionens 
opfattelse er det pågældende projekt således et førtiltrædelsesprojekt. Følgelig finder i lyset af 
Domstolens faste retspraksis (sag C-396/92 Bund Naturschutz, sag C-81/96 Haarlemmerliede og 
sag 209/04 Kommissionen mod Østrig), VVM-direktivets krav og de proceduremæssige krav i 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, ikke anvendelse på projektet.

På denne baggrund er der ikke behov for at behandle andragerens specifikke påstande om, at 
VVM-direktivet eller habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, er overtrådt i forbindelse med det 
pågældende projekt. 

Vedrørende tillægsarbejder 

Det fremgår ikke desto mindre af de oplysninger, andrageren har afgivet, at der i 2008 blev truffet 
supplerende beslutninger om lokaliteten for tillægsarbejder vedrørende projektet. Disse arbejder 
omfatter følgende: tilstødende adgangsveje til jordlodderne, rasteanlæg, nødudkørsler, 
tilkørselsveje til miljøbassiner, adgangsveje til dyrepassager, supplerende parkeringspladser for 
rasteanlæggene og udvidelse af betalingsarealer. 

Det fremgår klart af en analyse af vedlagte beslutning vedrørende lokalitet af 8. marts 2008, at der 

                                               
1 Beslutning 1/96 i voivodskabet Gorzow truffet af Gorzows voivode den 10. juni 1996 (beslutning nr. GP-
NB/7331/1/96); beslutning 1/96 i voivodskabet Zielona Góra truffet af Zielona Góras voivode den 25. juni 1996 
(beslutning nr. UAN-P-7331/1/96); beslutning 1/96 i voivodskabet Poznań truffet af Poznańs voivode den 5. juli 
1996 (beslutning nr. GP-II-7331/1/96/1325).
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i forbindelse med denne er taget hensyn til de betingelser, som er knyttet til den miljøbeslutning1, 
der er truffet for det pågældende projekt, og at disse betingelser også er bindende for 
gennemførelsen af tillægsarbejder. Der blev under proceduren op til ovennævnte miljøbeslutning 
udfærdiget en miljørapport, og der blev gennemført offentlige høringer for hele det pågældende 
projekt. Hertil kommer, at hele projektet ifølge de oplysninger, andrageren har afgivet, har været 
genstand for en ny VVM-procedure op til beslutningen om udstedelse af byggetilladelsen. 
Kommissionen kan således ikke påvise, at VVM-direktivets bestemmelser er blevet overtrådt i 
denne forbindelse. 

Med hensyn til påstanden om, at der ikke er gennemført offentlige høringer i overensstemmelse 
med VVM-direktivet op til miljøbeslutningen, vil Kommissionen gerne understrege, at der 
allerede er gennemført en overtrædelsessag, hvad angår de polske bestemmelsers manglende 
horisontale overensstemmelse med VVM-direktivets krav vedrørende offentlig deltagelse. Som et 
resultat af denne sag vedtog de polske myndigheder den 3. oktober 2008 en ny lov om adgang til 
oplysninger om miljø og miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og 
miljøkonsekvensvurderinger. Den nye polske lov trådte i kraft den 15. november 2008 og 
afhjælper på behørig vis de mangler, som blev kortlagt under overtrædelsesproceduren.  

Med hensyn til andragerens påstand om, at den offentlige høring, som gennemførtes op til 
beslutningen om udstedelse af byggetilladelsen, blev hæmmet på grund af offentliggørelsen af en 
notits i "Gazeta Lubuska" frem for "Gazeta Wyborcza", manglende postere i nærheden af det 
planlagte projekt og i de nærliggende byer samt en uhensigtsmæssig beregning af fristen for 
fremsættelse af kommentarer, vil Kommissionen gerne understrege følgende: I henhold til 
bestemmelserne i direktivets artikel 6, stk. 5, kan medlemsstaterne frit fastlægge nærmere, 
hvorledes offentligheden kan underrettes. Det fremgår klart af en analyse af begrundelserne for 
udstedelsen af byggetilladelsen, at oplysninger om muligheden for fremsætte kommentarer og 
bemærkninger blev offentliggjort på internettet, på opslagstavler i forskellige berørte byer og i den 
lokale avis. Kommissionen har ikke fundet noget bevis for, at indrykningen af notitsen i én avis 
frem for en anden anfægter den pågældende offentligheds ret til at deltage effektivt i 
høringsproceduren. Det fremgår af de oplysninger, som Kommissionen råder over, at investoren 
ud over den lovmæssige offentlige høringsprocedure har gennemført en supplerende frivillig 
offentlig høring (nemlig den offentlige høring til drøftelse af miljøanliggender i tilknytning til 
dyrepassager). Den pågældende offentlighed, herunder miljø-ngo'erne, har benyttet sig af 
muligheden for at fremsætte kommentarer til projektet. Kommissionen kan derfor ikke påvise, at 
bestemmelserne i VVM-direktivets artikel 6, stk. 2, er blevet overtrådt i denne forbindelse.  

Med hensyn til betænkelighederne vedrørende den uhensigtsmæssige beregning af fristen for
fremsættelse af kommentarer vil Kommissionen gerne understrege, at det ikke lader til, at artikel 
49 i det polske reglement for administrative procedurer finder anvendelse på artikel 30 i lov af 3. 
oktober 2008, og at det derfor ikke kan påvises, at bestemmelserne i VVM-direktivets artikel 6, 
stk. 2, om fastsættelse af frister er overtrådt. 

Vedrørende spørgsmålet om udstedelse af beslutningsbeføjelser til anden retlig enhed 

Kommissionen henviser til sit tidligere svar: 

"Med hensyn til spørgsmålet om retlige enheder, hvortil der er udstedt særlige beføjelser, ønsker 
Kommissionen at understrege, at dette aspekt ikke henhører under VVM-direktivets 

                                               
1 Beslutning af 6. august 2007.
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anvendelsesområde, hvorfor der ikke rejses spørgsmål om manglende overholdelse af direktivet."

Herudover vil Kommissionen gerne understrege, at det fremgår af analysen af de foreliggende 
oplysninger, at den offentlige investor besluttede at overdrage gennemførelsesarbejdet til en anden 
retlig enhed, og byggetilladelsen er derfor udstedt til denne enhed. Som redegjort for ovenfor, har 
dette imidlertid ingen indflydelse på bestemmelsen af, hvornår tilladelsesproceduren er indledt. 

Vedrørende spørgsmålet om ejendommen

Andrageren påstår, at bygherren støtter sig på en mangelfuld erklæring om retten til at råde over
ejendommen til bygge- og anlægsformål. Kommissionen vil gerne understrege, at spørgsmålet om 
ejendom og ekspropriering ligger uden for Kommissionens kompetencer, idet dette sagsområde er 
medlemsstaternes eneansvar.

Vedrørende spørgsmålet om gennemførelse af begreberne "byggetilladelse" og "bygherre" i 
national ret  

Med hensyn til andragerens udtalelse om, at Kommissionen med urette har erklæret, at polsk 
lovgivning indeholder definitionen på "byggetilladelse" og "bygherre", henviser Kommissionen til 
sit tidligere svar, hvori det hedder: 

"Denne nye lovgivning er efter Kommissionens opfattelse i overensstemmelse med VVM-
direktivets bestemmelser med hensyn til offentlig høring og gennemførelse af direktivets 
definitioner."

Det bør også i denne forbindelse understreges, at det ifølge Domstolens faste retspraksis ved 
gennemførelsen af et direktiv i national ret ikke nødvendigvis kræves, at direktivet gengives 
ordret i udtrykkelige specialbestemmelser. En generel retlig ramme kan i visse situationer være 
egnet til formålet på den betingelse, at rammen sikrer, at direktivet anvendes fuldt ud (C-6/04 og 
428/04). Efter Kommissionens opfattelse sikrer den generelle retlige ramme, som i polsk ret 
finder anvendelse på VVM-proceduren, anvendelsen af de pligter, som påhviler bygherren ifølge 
direktivet, og rammen er i tilstrækkelig grad knyttet til begrebet "byggetilladelse".  

Konklusioner

Projektet inklusive tillægsarbejderne indebærer ikke overtrædelse af EU-retten. Eftersom det ikke 
kan påvises, at EU's miljølovgivning er overtrådt i forbindelse med det omhandlede projekt, finder 
Kommissionen, at der ikke er behov for at foretage sig yderligere i sagen."


