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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0554/2006 af Mieczyslaw Chorazy, polsk statsborger, for 
foreningen "Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic", om den projekterede 
motorvej gennem centrum af Gliwice i det sydlige Polen.

1. Sammendrag

Andrageren klager over den projekterede anlæggelse af en motorvej gennem Gliwice, som 
skal videreføre trafikken fra den nye motorvej "Drogowa Trasa Średnicowa" mellem 
Katowice og Gliwice. Han anfører, at området Gliwice, gennem hvilket motorvejen skal 
føres, er tæt befolket og indeholder mange arkitektoniske monumenter, som vil blive alvorligt 
ødelagt af den forurening, der vil opstå. Han hævder også, at projektet vil føre til et fald i 
grundvandsspejlet, som vil resultere i, at parken i centrum af byen og andre grønne områder i 
Gliwice vil komme til at lide af vandmangel. Andrageren er af den opfattelse, at de nationale 
myndigheder ikke har taget de bekymringer alvorligt, som ovennævnte forening har udtrykt. 
Han henviser til Århus-konventionen, hvis hovedformål er større aktiv deltagelse i 
miljøspørgsmål fra offentlighedens side samt forbedret miljøbeskyttelse, og påpeger, at EU 
har undertegnet en forpligtelse til at bringe sin egen lovgivning i overensstemmelse med dette 
mål. På denne baggrund anmoder han derfor Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

Andragendet vedrører den planlagte anlæggelse af en motorvej, den såkaldte "Drogowa Trasa 
Srednicowa (DTS)", mellem byerne i regionen Øvre Silesia i Polen. Det forberedende arbejde 
til byggeriet af den vestlige del fra Ruda Slaska til Gliwice er nu i gang. Andrageren er 



PE388.761v04-00 2/8 CM\887546DA.doc

DA

bekymret over det planlagte forløb af DTS gennem det historiske og tæt befolkede centrum i 
Gliwice by. Andrageren hævder, at projektet vil have en helbredsskadelig virkning for de 
indbyggere, der bor i centrum af Gliwice, og at projektet muligvis ikke overholder EU-
lovgivningen. Andrageren henviser navnlig til opdelingen af projektet i to sektioner, manglen 
på en undersøgelse af alternativer, sænkningen af grundvandsspejlet og overskridelsen af 
luftkvalitets- og støjstandarderne, som vil være følgen, hvis projektet gennemføres. 

Kommissionens bemærkninger 

Direktiv om vurdering af indvirkningen på miljøet1 (VVM-direktivet)

Projektet, som andrageren henviser til, omfatter anlæggelse af en ny vej på 8,2 km, som består 
af fire til seks kørebaner alt afhængigt af vejafsnit og falder under Bilag II.10.e) "Anlæg af 
veje, havne, herunder fiskerihavne, og flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 
I)" i VVM-direktivet. Andrageren hævder, at det pågældende projekt er en del af et større 
projekt DTS-Zachod, som omfatter en sekssporet vej på 18,9 km. Hele DTS-Zachod-projektet 
falder som sådan ind under Bilag I i VVM-direktivet "Anlæg af nye veje med mindst fire 
kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med 
henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet 
og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km", og det er således 
obligatorisk at foretage en VVM-vurdering. Andrageren hævder derfor, at opdelingen af 
projektet i to sektioner har bevirket, at projektet er rykket fra kategorien under Bilag I til 
kategorien under Bilag II i VVM-direktivet. 

Ifølge VVM-direktivet skal medlemsstaterne før de giver samtykke sikre, at der for projekter, 
der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, bl.a. pga. deres art, størrelse eller placering, 
stilles krav om en vurdering af projekternes indvirkning på miljøet. Dette mål med VVM-
direktivet bør ikke omgås. Det betyder, at projekter, som sandsynligvis vil have en betydelig 
indvirkning på miljøet, og som i henhold til direktivet vil kræve en VVM-vurdering, ikke bør 
opdeles i underprojekter, således at hvert enkelt af dem, individuelt set, vurderes ikke at have 
en betydelig indvirkning på miljøet og på den måde unddrager sig direktivets krav. En VVM-
vurdering skal både omfatte projekternes direkte og indirekte indvirkning, og de 
miljømæssige oplysninger, som bygherren afgiver til de kompetente myndigheder, skal 
omfatte en beskrivelse af den betydelige indvirkning, som det foreslåede projekt 
sandsynligvis vil have, herunder evt. kumulative virkninger med andre projekter. Selv om 
projektet er blevet opdelt i to sektioner, er der blevet gennemført en 
miljøkonsekvensvurdering. Der foreligger derfor ikke nogen tilsidesættelse af VVM-
direktivet på dette punkt. Men hvad angår projektets kumulative virkning, er det på grundlag 
af de oplysninger, der er fremlagt af andrageren, ikke muligt at sige, om de miljømæssige 
oplysninger har taget højde for dette aspekt. 

Andrageren nævner også, at den miljøkonsekvensvurdering, som er blevet gennemført for 
projektet, ikke omfattede en undersøgelse af alternativer. I henhold til VVM-direktivet skal de 
                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurderingen af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) (EUT L 175 af 5.7.  1985, s. 40) som ændret ved 
direktiv 97/11/EF (EUT L 73 af 14.3.1997, s. 5) og 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, 
s.17).
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miljøoplysninger, som fremsendes af bygherren, omfatte en oversigt over de væsentligste 
miljømæssige alternativer, som bygherren har undersøgt og en angivelse af de vigtigste 
grunde for dennes valg. Manglen på disse oplysninger udgør en tilsidesættelse af direktivet. 

Luftkvalitet

De generelle bestemmelser om vurdering og styring af luftkvalitet er fastsat i rammedirektivet 
for luftkvalitet 96/62/EF1. Dets datterdirektiv 1999/30/EF indeholder særlige bestemmelser 
vedrørende svovldioxid, herunder den årlige grænseværdi for svovldioxid, som træder i kraft i 
2010 og grænseværdierne for partikler (PM10), som allerede trådte i kraft i 2005.

Byen Gliwice har ikke i øjeblikket problemer med høje koncentrationer af svovldioxid i 
luften. De målte koncentrationer ligger under grænseværdien. Værdien for partikler (PM10) 
overskrider dog grænseværdien. Myndighederne forsøger at gøre noget ved dette problem ved 
at gennemføre en plan for nedbringelse af luftforureningen, som er blevet meddelt 
Kommissionen.

Kommissionen kan ikke vurdere det nye vejanlægs indvirkning på luftkvaliteten i Gliwice. 
Transport er ganske vist normalt en af de største bidragydere til øgede koncentrationer af 
svovldioxid i luften, men visse transportinfrastrukturforanstaltninger kan have en neutral eller 
endog positiv indvirkning på luftkvaliteten gennem f.eks. en reduktion af trafikpresset. 
Evalueringen af disse indvirkninger bør således foretages på et individuelt grundlag. 
Kommissionen er af den opfattelse, at virkningen af koncentrationer af forurenende stoffer i 
luften skal vurderes ved hjælp af en VVM-vurdering, da en overskridelse af grænseværdierne 
for partikler i sig selv indikerer, at der er et alvorligt luftforureningsproblem, og 
koncentrationen af svovldioxid er kun ca. 10 % under grænseværdien på målestedet. 
Endvidere er en fysisk vurdering af virkningerne nødvendig, for så snart den nye infrastruktur 
er taget i brug, kan placeringen af overvågningsstationen måske ikke længere opfylde 
direktivets krav.

Støj 

Hvad angår trafikstøj, gentager Kommissionen, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 
2002/49/EF2 skal udarbejde strategiske støjkort og vedtage handlingsplaner for at vurdere og 
styre ekstern støj, som stammer fra større veje, hvor der passerer mere end 3 mio. køretøjer 
om året. Direktivet indeholder gennemførelsesfrister herfor,  men fastsætter ikke støjgrænser 
eller andre kriterier, som tvinger medlemsstaterne til at overveje eller gennemføre 
foranstaltninger til støjreduktion. Endvidere er arten af foranstaltninger til støjreduktion inden 
for rammerne af planerne overladt til medlemsstaternes skøn. 

Vandrammedirektivet3

Hvad angår indvirkningen på grundvandet, fastsætter vandrammedirektivet krav om, at 
                                               
1 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
2 Direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, EFT L 189 af 
18.7.2002, s. 12-24.
3 EFT L 327 af 22.12.2000.



PE388.761v04-00 4/8 CM\887546DA.doc

DA

medlemsstaterne udarbejder en detaljeret planlægning af forbruget af vandressourcerne for 
gennem udarbejdelse af vandområdeplaner at undgå ikke-bæredygtige løsninger og ubodelig 
skade på miljøet. I henhold til vandrammedirektivet skal den første vandområdeplan 
offentliggøres inden december 2009. Fra 2009 og frem skal enhver plan eller ethvert program, 
der har indflydelse på vandressourcerne samordnes med bestemmelserne om 
vandområdeplaner, så direktivets miljømæssige målsætninger kan opfyldes. 

Som et første skridt hen imod vandområdeplanen kræver artikel 5 i vandrammedirektivet, at 
medlemsstaterne inden december 2004 foretager en vurdering af menneskelige aktiviteters 
indvirkning på overfladevandets og grundvandets tilstand. Målet med vurderingen er at 
identificere vandområder, som eventuelt ikke opfylder direktivets mål. Denne første 
kortlægning bør suppleres af oplysninger, som indsamles gennem overvågningsnettet, som 
skulle være etableret i december 2006. Endelig vil vandområder, som er i fare, blive omfattet 
af direktivets indsatsprogrammer for at sikre, at der er opnået en god tilstand i 2015, herunder 
den kvantitative og kemiske tilstand. I henhold til vandrammedirektivets artikel 4, stk. 1, litra 
b, punkt ii, skal medlemsstaterne sikre, at der senest i 2015 er en balance mellem indvinding 
og grundvandsdannelse. Artikel 4 i vandrammedirektivet tillader undtagelser til direktivets 
hovedmål, såfremt visse særlige kriterier er opfyldt. For vandområder, hvor en af disse 
undtagelser finder anvendelse, skal der foreligge en behørig begrundelse i vandområdeplanen.

I lyset af ovennævnte er det indlysende, at DTS-projektet og den dertil knyttede risiko for en 
sænkning af grundvandsspejlet bør være omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne i 
vandområdeplanen. På dette trin er der imidlertid ikke bevis for, at der foreligger en 
tilsidesættelse af lovgivningen. 

Konklusioner 

Hvad angår VVM-direktivet, er der mistanke om, at der foreligger en tilsidesættelse af
direktivet. Derfor vil Kommissionen anmode de polske myndigheder om at fremsende 
yderligere oplysninger, som gør det muligt at undersøge sagen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Efter at have modtaget andragendet registrerede Kommissionen en klage under nr. 
2007/2220 med henblik på at undersøge den potentielle overtrædelse af VVM-direktivet1. 
Efterfølgende sendte Kommissionen i juni 2007 et brev til de polske myndigheder for at få 
oplysninger om proceduren for den miljøkonsekvensvurdering, der blev foretaget af 
motorvejen Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice. De polske myndigheder svarede på 
Kommissionens brev den 3. og 10. september 2007. I deres svar angav de polske 
myndigheder, at oplysningerne om VVM var ved at blive indsamlet, og at de ville blive 
fremsendt til Kommissionen snarest. Kommissionen modtog brevet med en meget omfangsrig 
dokumentation vedrørende VVM for vejafsnittene i Ruda Slaska og Zabrze den 10. december 
2007, og det er nu genstand for en grundig vurdering. 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurderingen af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) (EUT L 175 af 5.7. 1985, s. 40) som ændret ved 
direktiv 97/11/EF (EUT L 73 af 14.3.1997, s. 5) og 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, 
s.17).
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I henhold til oplysningerne fra de polske myndigheder i september 2007 er motorvejen Ruda 
Slaska – Zabrze – Gliwice blevet opdelt i otte vejafsnit, hvor to befinder sig i Gliwice (G1 og 
G2), fire i Zabrze (Z1, Z2, Z3 og Z4) og to i Ruda Slaska (R1 og R2). Hvert vejafsnit har 
været igennem/vil blive underkastet en vurdering af indvirkningen på miljøet. 

Vejafsnittene i Ruda Slaska (R1 og R2) er under opførelse. To af vejafsnittene i Zabrze (Z1 
og Z2) har allerede fået byggetilladelse. Det er vigtigt at bemærke, at 
byggetilladelseproceduren for Ruda Slaska-vejafsnittene (R1 og R2) og et af vejafsnittene i 
Zabrze (Z1) blev indledt før den 1. maj 2004 - dvs. før VVM-direktivet trådte i kraft. VVM-
direktivet gælder således ikke for disse tre vejafsnit, og der kan derfor ikke være tale om 
nogen overtrædelse. Hvad angår vejafsnit Z2 i Zabrze, blev VVM-proceduren indledt den 23. 
november 2005. Dokumenterne om Z2-vejafsnittet blev fremsendt til Kommissionen i 
december 2007, og de er ved at blive vurderet. 

Med hensyn til de sidste fire vejafsnit i Zabrze (Z3 og Z4) og Gliwice (G1 og G2) indsendte 
entreprenøren anmodninger om byggetilladelse i november og december 2006. I henhold til 
oplysningerne fremsendt af de polske myndigheder den 10. december 2007 har disse fire 
vejafsnit i Gliwice og Zabrze ikke fået byggetilladelse, og derfor er proceduren ikke fuldført. 

Med hensyn til ''projektopdelingen'' ville det være passende at udføre én VVM for de fire 
vejafsnit i Zabrze og Gliwice (Z3, Z4 og G1, G2), da de udgør en sammenhængende vej, og 
da byggetilladelsesprocedurerne for dem alle er indledt samtidigt. En projektopdeling ville 
imidlertid være acceptabel, hvis den foretages af tekniske eller administrative årsager, 
forudsat at alle projektets relevante indvirkninger vurderes i fuldt omfang - herunder også de 
kumulative indvirkninger. 

Eftersom byggetilladelsesproceduren ikke er fuldført, har Kommissionen på nuværende 
tidspunkt ingen grund til at antage, at VVM-direktivet ikke bliver overholdt. Det er de polske 
myndigheders ansvar at sikre, at projektet underkastes en miljøkonsekvensvurdering i 
overensstemmelse med VVM-direktivets bestemmelser. 

Konklusioner 

På nuværende tidspunkt har projektet ikke fået byggetilladelse. Det er derfor for tidligt at 
antage, at der er sket en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Hvis andrageren mener, at 
væsentlige bestemmelser i VVM-direktivet ikke er blevet overholdt, når proceduren er 
fuldført, bør han fremsende relevante oplysninger.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010. 

"I den supplerende dokumentation meddelte andrageren, at bygherren havde indgivet en 
anmodning om en afgørelse om de miljømæssige betingelser for projektet, og at det regionale 
direktorat for miljøbeskyttelse havde iværksat en offentlig høringsprocedure. Andrageren kom 
med flere påstande angående denne procedure. Andrageren påstod navnlig, at proceduren ikke 
blev udført i Gliwice, men i Katowice, og i arbejdstiden, således at andrageren havde besvær 
med at blive bekendt med dokumentationen vedrørende projektet. Han påstår ligeledes, at 
personerne fra det regionale direktorat for miljøbeskyttelse ikke havde tilstrækkeligt kendskab 
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til projektet. Derudover fremsendte andrageren en kopi af de kommentarer, som foreningen 
"Gliwiczanie dla Gliwic" og andre personer fremlagde for det regionale direktorat for 
miljøbeskyttelse. 

Efter indsendelse af ovennævnte dokumentation fra andrageren kontaktede Kommissionen det 
polske direktorat for miljøbeskyttelse for at få en afklaring med hensyn til VVM-proceduren 
for det pågældende projekt. Af de oplysninger, der er modtaget fra de polske myndigheder, 
fremgår det, at proceduren for at træffe en afgørelse om de miljømæssige betingelser for vejen 
("Drogowa Trasa Srednicowa"), vejafsnit "Zachod" fra tilslutningen til DK 88 i Gliwice til 
km 11+100 i Zabrze, vejafsnit G1, G2, Z3 og Z4, blev sat i gang den 26. februar 2010. 

Offentligheden blev informeret om den offentlige høringsprocedure i en meddelelse den  
11. marts 2010, som bl.a. blev offentliggjort af byen Gliwice samt i den nationale avis 
"Gazeta Wyborcza". I meddelelsen blev offentligheden informeret i henhold til polsk 
lovgivning om den igangværende procedure for at træffe beslutningen, tilgængeligheden af de 
indsamlede oplysninger i henhold til artikel 5 i VVM-direktivet1, 85/337/EØF, detaljerne for 
tidsplanen med hensyn til videregivelse af kommentarer og udtalelser. Endvidere blev der 
arrangeret en offentlig høring den 10. maj, hvori foreningen "Gliwiczanie dla Gliwic" deltog 
og fremsatte kommentarer. I henhold til de oplysninger, der er modtaget fra de polske 
myndigheder, medvirker foreningen "Gliwiczanie dla Gliwic" i procedurerne med hensyn til 
at træffe en beslutning om de miljømæssige betingelser, og den kan skaffe sig adgang til alle 
oplysninger, der er indsamlet under proceduren. På baggrund af ovennævnte fremgår det, at 
bestemmelserne i VVM-direktivet er overholdt, og Kommissionen har ikke fundet beviser på 
manglende overholdelse af procedurerne for offentlig høring. 

Ifølge de polske myndigheders oplysninger blev proceduren med indsamling af 
bevismateriale i beslutningsforløbet fuldendt den 19. juli 2010, og efter at have analyseret det 
fremlagte bevismateriale vil det regionale direktorat for miljøbeskyttelse træffe en beslutning. 

Med hensyn til udstedelse af beslutningen og kommentarerne tilsendt fra foreningen til det 
regionale direktorat for miljøbeskyttelse kan Kommissionen oplyse andrageren, at når der er 
truffet beslutning om at give eller afslå tilladelse, bør den kompetente myndighed informere 
offentligheden herom og stille følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

- indholdet af beslutningen og de betingelser, der evt. er knyttet til beslutningen,

- efter at have undersøgt de betænkeligheder og synspunkter, som den berørte offentlighed har 
givet udtryk for, de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for 
beslutningen, herunder information om proceduren for offentlig deltagelse,

- om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om 
muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

Desuden har foreningen som en part i sagen i henhold til polsk lovgivning adgang til ved en 
domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk organ at få prøvet den materielle og 
processuelle lovlighed af afgørelsen (artikel 10a i VVM-direktivet). 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
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Konklusioner 

Efter at have analyseret oplysningerne fra andrageren og de polske myndigheder kan 
Kommissionen ikke konstatere nogen overtrædelse af VVM-direktivet i stadierne for 
udførelse af VVM-proceduren hidtil. Desuden har Kommission ingen grund til at antage, at 
VVM-direktivet ikke vil blive overholdt i det resterende stadium af VVM-proceduren i 
forbindelse med oplysninger om beslutningsprocessen og adgang til domstolsprøvelse.

Hvis andrageren mener, at væsentlige bestemmelser i VVM-direktivet ikke er blevet 
overholdt, når proceduren er fuldført, bør han dog fremsende relevante oplysninger."

6. Kommissionens supplerende svar (REV. III), modtaget den 16. december 2011.

Andrageren har udtrykt sin uenighed med de bemærkninger, Kommissionen fremsatte i den 
seneste meddelelse. Han gentog tidligere påstande om utilstrækkelig evaluering af 
folkesundheden, luftemissioner og grundvand i området omkring Chopin-parken. En ny 
påstand fremsat af andrageren vedrører mangelen på evaluering af PM2.5 i en VVM-procedure 
for det berørte projekt, hvilket skulle medføre, at det ikke overholder VVM-direktivet og 
direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten1.

Kommissionen er bekendt med dette projekt og har siden indgivelsen af andragendet i 2006 
flere gange anmodet de polske myndigheder om oplysninger om projektet. Efter de seneste 
påstande har Kommissionen anmodet de polske myndigheder om nærmere oplysninger om 
evalueringen af projektet for atmosfæren i VVM-proceduren. De polske myndigheder 
fremsendte deres svar den 22.9.2011.

Vurdering af indvirkningen på miljøet

Projektet har været genstand for en VVM-procedure, der blev indledt med indgivelsen af en 
anmodning om en afgørelse om de miljømæssige betingelser den 26.2.2010. Den 11.3.2010 
offentliggjorde den regionale direktør for miljøbeskyttelse en meddelelse om indledning af 
proceduren, om muligheden for at se de relevante dokumenter (inklusive miljørapporten) og 
om muligheden for at fremsætte kommentarer og udtalelser under proceduren. Den 10.5.2010 
blev der som led i VVM-proceduren afholdt en offentlig høring. Ifølge afgørelsen om de 
miljømæssige betingelser af 31.8.2010 (som afsluttede VVM-proceduren) har andrageren, der 
har været part i processen, deltaget i den offentlige høring og fremsat kommentarer som led i 
VVM-proceduren.

For så vidt angår de aspekter, der anføres i andragendet, og som ifølge andrageren ikke er 
blevet evalueret korrekt, vil Kommissionen gerne understrege, at den kompetente myndighed
har behandlet disse aspekter (folkesundheden, konsekvenserne for grundvandet i området 
omkring Chopin-parken og luftemissionerne) i afgørelsen om de miljømæssige betingelser af 
31.8.2010 og heri har svaret omfattende på andragerens kommentarer. Kommissionen har 
intet grundlag for at nære mistillid til resultaterne af den evaluering, de polske myndigheder 
har foretaget.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1-44.
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På grundlag af ovenstående har Kommissionen ikke konstateret nogen overtrædelse af VVM-
direktivet.

Luftkvaliteten

Direktiv 2008/50/EC, som skulle være gennemført i medlemsstaterne pr. 11. juni 2010, 
kræver, at medlemsstaterne sikrer overholdelse af mål- og grænseværdierne for visse 
forurenende stoffer. For så vidt angår koncentrationerne af PM2.5, skal medlemsstaterne have 
nået målværdien pr. 1. januar 2010 og grænseværdien pr. 1. januar 2015.

For så vidt angår projektets overensstemmelse med direktiv 2008/50/EF, understreger 
Kommissionen, at direktivet ikke vedrører særskilte projekter, men snarere vurderer 
luftkvaliteten i hele zonen. Hvis niveauet af forurenende stoffer i luften i en given zone 
overskrider en grænseværdi eller en målværdi samt eventuelle relevante tolerancemargener, 
kræver direktiv 2008/50/EF, at medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes luftkvalitetsplaner 
for denne zone for at nå den pågældende grænseværdi som anført i direktivet. Ifølge de polske 
myndigheder er der blevet vedtaget en sådan luftkvalitetsplan for zonerne i det schlesiske 
område. Det relevante projekt (anlæggelse af en motorvej mellem Katowice og Gliwice) blev 
omtalt som en af flere foranstaltninger til at begrænse transittrafikken i de berørte byer, 
navnlig Gliwice. De polske myndigheder oplyser i deres skrivelse til Kommissionen, at en del 
af trafikken, som et resultat af dette projekt, er blevet flyttet fra byernes gader til denne 
motorvej, og at indbyggerne i byen Gliwice derfor udsættes for mindre luftforurening fra 
trafikken.

Konklusion

Kommissionen har genvurderet påstandene i andragendet og bekræfter, at den ikke har 
konstateret overtrædelser af VVM-direktivet. For så vidt angår direktiv 2008/50/EF, har 
Kommissionen forklaret, at direktivet ikke kan anvendes direkte på specifikke 
infrastrukturinvesteringer foretaget af medlemsstaterne.


