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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0270/2011, ingediend door Roman Wilczynski (Poolse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Poolse autoriteiten van Richtlijn 
85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in verband 
met de aanleg van een snelweg in Zuid-Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de geplande aanleg van de snelweg A-4, die van de Pools-Duitse tot de 
Pools-Oekraïense grens zal lopen en waarvan het tracé Zgorzelec-Krzyzowa gevolgen heeft 
voor twee Natura 2000-gebieden, te weten Dolina Dolnei Kwisy (PLH 020050) en Uroczyska 
Borów Dolnośląski (PLH 020072). Indiener wijst erop dat de verantwoordelijke autoriteiten 
in Neder-Silezië zich met de goedkeuring van dit wegenbouwproject schuldig hebben 
gemaakt aan de overtreding van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
Indiener beweert tevens dat de definitie van "vergunning" in de richtlijn niet in de Poolse wet 
is opgenomen. Hij verzoekt het Europees Parlement derhalve ervoor te zorgen dat de 
geldende EU-wetgeving op dit gebied wordt nageleefd, met name in verband met de 
werkzaamheden op het traject Zgorzelec-Krzyzowa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011
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De Commissie wil de Commissie verzoekschriften graag wijzen op de mededelingen die 
reeds zijn verstuurd over de verzoekschriften 879/2007 en 913/2010, die over hetzelfde 
snelwegproject gingen. In deze documenten werden alle door indiener aangekaarte kwesties 
behandeld.


