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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 554/2006, ingediend door Mieczyslaw Chorazy (Poolse 
nationaliteit), namens de stichting ‘Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic’, 
over de geplande snelweg door het centrum van Gliwice in het zuiden van 
Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de geplande route van een snelweg door Gliwice teneinde het 
verkeer op de nieuwe autosnelweg 'Drogowa Trasa Średnicowa' tussen Katowice en Gliwice 
te ontzien. Indiener wijst erop dat het gebied van Gliwice waardoor de snelweg naar planning 
zal lopen, dichtbevolkt is en daarnaast vele monumentale bouwwerken bevat die ernstige 
schade zouden ondervinden van de resulterende vervuiling. Daarnaast beweert indiener dat 
het project zal leiden tot een daling van het grondwaterniveau, waardoor het centrale 
stadspark en andere groene gebieden in Gliwice te lijden zullen krijgen van een gebrek aan 
water. Indiener is van mening dat de nationale autoriteiten de door bovengenoemde 
vereniging verwoorde bedenkingen niet serieus nemen. Hij verwijst naar het Verdrag van 
Aarhus, dat primair is bedoeld om de publieke betrokkenheid bij milieukwesties en bij een 
betere bescherming van het milieu te vergroten. Ook wijst hij erop dat de EU een verbintenis 
is aangegaan om haar eigen wetgeving hiermee op één lijn te brengen. Vanuit deze optiek 
vraagt indiener het Europees Parlement derhalve om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

Het verzoekschrift heeft betrekking op de geplande aanleg van een snelweg, de zogeheten 
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‘Drogowa Trasa Srednicowa’ (DTS), tussen de steden in het Poolse Opper-Silezië. 
Momenteel vindt het voorbereidende werk plaats voor de aanleg van het westelijke deel van 
Ruda Slaska naar Gliwice. Indiener maakt zich zorgen over de geplande DTS-route door het 
historische en dichtbevolkte centrum van de stad Gliwice. Indiener beweert dat het project 
nadelige gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de inwoners van het centrum van 
Gliwice en dat het project mogelijk niet voldoet aan de EU-wetgeving. Indiener verwijst met 
name naar het opsplitsen van het project in delen, het gebrek aan analyse van alternatieven, de 
daling van het grondwaterpeil, de overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit en de 
geluidshinder die het gevolg zouden zijn van uitvoering van het project.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Milieueffecbeoordelingsrichtlijn1 (MEB-richtlijn)

Het project waarnaar indiener verwijst, betreft de aanleg van een nieuwe weg met een lengte 
van 8,2 km, afhankelijk van het desbetreffende deel bestaande uit vier tot zes rijstroken, en 
valt onder bijlage II, punt 10, onder d), "Aanleg van wegen, havens (met inbegrip van 
visserijhavens) en luchthavens (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I)" van de MEB-
richtlijn. Indiener beweert dat het bedoelde project deel uitmaakt van het grotere DTS –
Zachod-project, een zesbaansweg van 18,9 km lang. Als zodanig zou het hele DTS–Zachod-
project vallen onder bijlage I van de MEB-richtlijn "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" en zou een MEB 
verplicht zijn. Indiener beweert aldus dat de opsplitsing van het project in twee delen heeft 
geleid tot een categoriewijziging van het project van bijlage I naar bijlage II van de MEB-
richtlijn.

De MEB-richtlijn bepaalt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om te 
verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden 
onderworpen aan een beoordeling van die effecten. Bovengenoemde doelstelling van de 
MEB-richtlijn mag niet worden ontdoken. Dat betekent dat projecten die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben en ingevolge de richtlijn een MEB vereisen, niet mogen 
worden opgesplitst in subprojecten zodat ze apart, ieder op zich, worden aangemerkt als 
project zonder aanzienlijk milieueffect en op die manier onder de verplichtingen zoals 
vastgelegd in de richtlijn uitkomen. Bovendien moeten in het geval van een MEB zowel de 
directe als indirecte effecten van projecten worden bekeken en dient de door de ontwikkelaar 
aan de bevoegde autoriteiten overgelegde milieu-informatie een beschrijving te bevatten van 
de vermoedelijke aanzienlijke effecten van het voorgestelde project, indien relevant met 
inbegrip van de cumulatieve effecten in combinatie met andere projecten. Hoewel het project 
in delen is opgesplitst, heeft er een milieueffectbeoordeling plaatsgevonden. Zodoende kan er 
op dit moment geen inbreuk op de MEB-richtlijn worden vastgesteld. Het is echter 
                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn) (PB L 175 van 5.7. 1985, blz. 40.) zoals 
gewijzigd bij 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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onmogelijk te bepalen of de cumulatieve effecten van het project, waarvan op grond van de 
door indiener verstrekte informatie sprake zou zijn, in de milieu-informatie zijn meegenomen.

Indiener meldt bovendien dat er bij de voor het project verrichte milieueffectbeoordeling geen 
analyse heeft plaatsgevonden van alternatieven. Volgens de MEB-richtlijn moet de door de 
ontwikkelaar verstrekte milieu-informatie een overzicht bevatten van de belangrijkste door de 
ontwikkelaar onderzochte milieutechnische alternatieven alsmede een opgave van de 
voornaamste redenen voor zijn keus. Het ontbreken van bedoelde informatie vormt een 
inbreuk op de richtlijn.

Luchtkwaliteit

De algemene bepalingen met betrekking tot de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG)1. 
Dochterrichtlijn 1999/30/EG bevat specifieke bepalingen met betrekking tot stikstofdioxide, 
waaronder de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide die in 2010 van kracht wordt en de 
grenswaarden voor zwevende deeltjes PM10 die al sinds 2005 van kracht zijn.

De stad Gliwice kampt momenteel niet met te hoge stikstofdioxideconcentraties in de lucht. 
De gemeten concentraties duiden op waarden onder de grenswaarde. Er is echter wel sprake 
van overschrijdingen van de grenswaarde voor zwevende deeltjes PM10. De autoriteiten 
proberen dit probleem aan te pakken door invoering van een luchtkwaliteitsplan, waarover de 
Commissie is ingelicht.

De Commissie kan het effect van de nieuwe weg op de luchtkwaliteit in Gliwice niet 
inschatten. Hoewel het verkeer meestal een van de voornaamste bronnen vormt van 
verhoogde stikstofdioxideconcentraties in de lucht, kunnen bepaalde infrastructurele 
verkeersmaatregelen een neutraal of zelfs positief effect hebben op de luchtkwaliteit doordat 
ze bijvoorbeeld leiden tot minder files. Daarom moeten ze per geval worden geëvalueerd. De 
Commissie is van mening dat de effecten op de concentraties verontreinigende stoffen in de 
lucht door middel van een MEB moeten worden beoordeeld, aangezien de overschrijdingen 
van de grenswaarden voor zwevende deeltjes nu al wijzen op een ernstig 
luchtverontreinigingsprobleem en de stikstofdioxideconcentraties op de meetplek slechts circa
10% onder de grenswaarde liggen. Bovendien is ruimtelijke beoordeling van de effecten 
noodzakelijk, want als de nieuwe infrastructuur eenmaal in gebruik is genomen, voldoet de 
plek van het meetstation mogelijk niet meer aan de eisen van de richtlijn.

Geluidshinder 

Wat de geluidshinder betreft, herhaalt de Commissie dat de lidstaten, zoals Richtlijn 
2002/49/EG2, vereist, strategische geluidsbelastingkaarten moeten opstellen en actieplannen 
moeten invoeren teneinde het omgevingslawaai ten gevolge van belangrijke wegen met meer 
dan 3 miljoen voertuigen per jaar te beoordelen en beheersen. Deze richtlijn geeft hiervoor 
ook uiterste toepassingsdata. De richtlijn stelt geen maximale geluidsniveaus of andere 
                                               
1 PB L 296 van 21.11.96, blz. 55.
2 Richtlijn 2002/49/EG van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en beheersing van 
omgevingslawaai, PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-24.
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criteria vast die lidstaten zouden dwingen maatregelen ter bestrijding van het lawaai te 
overwegen of ten uitvoer te leggen. Bovendien wordt de aard van de binnen de plannen 
voorziene bestrijdingsmaatregelen overgelaten aan het oordeel van de lidstaten.

Kaderrichtlijn water1

Wat het effect op het grondwater betreft, stelt de Kaderrichtlijn water (KRW) eisen vast voor 
een gedetailleerde planning door de lidstaten inzake het gebruik van waterbronnen ter 
vermijding van niet-duurzame oplossingen en onomkeerbare schade aan het milieu door de 
ontwikkeling van stroomgebiedbeheerplannen. Volgens de richtlijn moeten de eerste SGBP in 
december 2009 worden gepubliceerd. Vanaf 2009 moet elk plan of programma dat gevolgen 
kan hebben voor waterbronnen worden afgestemd op de bepalingen van de SGBP, zodat de 
milieudoelstellingen van de KRW gehaald kunnen worden.

Als eerste stap in de richting van SGBP eiste artikel 5 van de KRW van de lidstaten dat ze 
voor december 2004 een beoordeling uitvoerden van de effecten van menselijke activiteiten 
op de toestand van het oppervlaktewater en op het grondwater. Het doel van de beoordeling 
was vast te stellen welke waterlichamen het gevaar lopen de doelstellingen van de richtlijn 
niet te halen. Deze eerste vaststelling moet worden aangevuld met gegevens die worden 
verzameld via de meet- en controlenetwerken die in december 2006 zijn opgezet. Uiteindelijk 
zullen de waterlichamen die gevaar lopen onderwerp worden van het maatregelenprogramma 
van de richtlijn teneinde in 2015 een goede toestand van het water te realiseren, ook 
kwantitatief en chemisch. Volgens KRW artikel 4, lid 1, onder b, ii) moeten de lidstaten 
uiterlijk in 2015 gezorgd hebben voor evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van 
grondwater. Artikel 4 van de KRW staat uitzonderingen op de algemene doelstelling toe 
indien er aan specifieke criteria wordt voldaan. Voor waterlichamen die tot de uitzonderingen 
kunnen behoren, dient in de SGBP een behoorlijke verantwoording te zijn opgenomen.

Gezien het bovenstaande moeten het DTS-project en het daaraan verbonden gevaar van 
grondwaterpeilverlaging vanzelfsprekend deel uitmaken van de beschermingsmaatregelen die 
in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen moeten worden ontwikkeld. In dit stadium 
ontbreekt echter het bewijs voor een wetsovertreding.

Conclusies

Met het oog op de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn bestaat het vermoeden van een potentiële 
inbreuk op de MEB-richtlijn. Daarom zal de Commissie de Poolse autoriteiten om 
aanvullende informatie vragen teneinde de kwestie te kunnen onderzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008.

Na dit verzoekschrift heeft de Commissie een klacht geregistreerd onder referentienummer 
2007/2220 om de potentiële inbreuk op de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-richtlijn)2

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn) (PB L 175 van 5.7. 1985, blz. 40.) zoals 
gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.) en 2003/35/EG (PB L 
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te onderzoeken. Vervolgens heeft de Commissie in juni 2007 een brief gestuurd naar de 
Poolse autoriteiten met een verzoek om informatie met betrekking tot de gevolgde 
milieueffectbeoordelingsprocedure voor de snelweg Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice. De 
Poolse autoriteiten hebben de brief van de Commissie op 3 en 10 september 2007 
beantwoord. In hun antwoorden gaven de Poolse autoriteiten aan dat de informatie 
betreffende de MEB op dat moment nog werd verzameld en spoedig aan de Commissie zou 
worden voorgelegd. De brief met omvangrijke documentatie betreffende de MEB voor de 
weggedeeltes in Ruda Slaska and Zabrze is op 10 december 2007 door de Commissie 
ontvangen en wordt momenteel nader beoordeeld.

Volgens de in september 2007 door de Poolse autoriteiten verstrekte informatie is de snelweg 
Ruda Slaska – Zabrze – Gliwice in acht stukken verdeeld, waarvan er twee in Gliwice (G1 en 
G2) liggen, vier in Zabrze (Z1, Z2, Z3 en Z4) en twee in Ruda Slaska (R1 en R2). Ieder deel 
van de weg is aan een MEB onderworpen of zal daaraan onderworpen worden.

De delen in Ruda Slaska (R1 en R2) zijn momenteel in aanleg. Voor twee delen van de weg 
bij Zabrze (Z1 en Z2) is al een vergunning verleend. Opgemerkt dient te worden dat de 
vergunningsprocedure voor de weg bij Ruda Slaska (R1, R2) en een van de delen in Zabrze 
(Z1) al voor 1 mei 2004 gestart was, derhalve voordat de MEB-richtlijn van kracht werd. 
Daarom is de MEB-richtlijn voor deze drie delen niet van toepassing en kan er dienaangaande 
geen inbreuk worden geconstateerd. De MEB-procedure voor deel Z2 in Zabrze is op 23 
november 2005 gestart. De documenten betreffende deel Z2 werden in december 2007 aan de 
Commissie voorgelegd en worden thans beoordeeld.

Voor de overige vier delen in Zabrze (Z3 en Z4) en Gliwice (G1 en G2) heeft de 
projectontwikkelaar in november en december 2006 aanvragen voor vergunningen ingediend. 
Volgens de op 10 december 2007 door de Poolse autoriteiten verstrekte informatie zijn de 
vergunningen voor deze vier delen in Gliwice en Zabrze nog niet toegekend en is de 
procedure dus nog niet afgerond.

Wat betreft de opsplitsing van het project, lijkt het zinvol om een enkele MEB voor de vier 
delen in Zabrze en Gliwice (Z3, Z4 en G1, G2) uit te voeren, aangezien deze een doorgaande 
route vormen en de vergunningsprocedures gelijktijdig van start zijn gegaan. De opsplitsing 
van het project in verschillende delen zou aanvaardbaar kunnen zijn als dit om technische of 
administratieve redenen zou worden gedaan, op voorwaarde dat alle relevante effecten van het 
hele project volledig en op de juiste wijze worden beoordeeld, met inbegrip van de 
cumulatieve effecten.

Aangezien de vergunningsprocedure nog niet is afgerond, heeft de Commissie in dit stadium 
nog geen redenen om aan te nemen dat de MEB-richtlijn niet wordt nageleefd. Het is aan de 
Poolse autoriteiten om ervoor te zorgen dat het project wordt onderworpen aan een MEB die 
voldoet aan de bepalingen van de MEB-richtlijn.

Conclusies

Op dit moment is de vergunning voor het project nog niet toegekend. Het is daarom te vroeg 
                                                                                                                                                  
156 van 25.6.2003, blz.17.)
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om enige inbreuk op het Gemeenschapsrecht te veronderstellen. Indien, zodra de procedure is 
afgerond, indiener van mening is dat belangrijke bepalingen van de MEB-richtlijn niet zijn 
nagekomen, dient hij daarvoor de relevante informatie te verstrekken.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

In de verstrekte aanvullende documentatie stelt indiener dat de ontwikkelaar heeft verzocht 
om een beschikking over de milieuvoorwaarden voor het project en dat het regionale 
directoraat voor milieubescherming een inspraakprocedure is gestart. Indiener heeft meerdere 
beschuldigingen geuit met betrekking tot deze procedure. Met name geeft indiener aan dat de 
procedure niet in Gliwice maar in Katowice plaatsvond en dat tijdens de werkdag, waardoor 
indiener problemen ondervond bij het zich vertrouwd maken met de documentatie over het 
project. Hij beweert ook dat de medewerkers van het regionale directoraat voor 
milieubescherming onvoldoende kennis hadden van het project. Verder heeft indiener een 
afschrift verstrekt van de opmerkingen die de vereniging 'Gliwiczanie dla Gliwic' en andere 
personen hebben ingediend bij het regionale directoraat voor milieubescherming.

Na indiening van bovengenoemde stukken door indiener heeft de Commissie contact 
opgenomen met het Poolse algemene directoraat voor milieubescherming om opheldering te 
verkrijgen over de MEB-procedure voor het betreffende project. Uit de van de Poolse 
autoriteiten verkregen informatie blijkt dat de beschikkingsprocedure inzake de 
milieuvoorwaarden voor de weg (‘Drogowa Trasa Srednicowa’), deel ‘Zachod’ van de 
aansluiting op de DK 88 in Gliwice tot km 11+100 in Zabrze, delen G1, G2, Z3 en Z4, op 26 
februari 2010 in gang is gezet.

Het publiek is op 11 maart 2010 over de inspraakprocedure geïnformeerd met een 
bekendmaking die onder andere op het mededelingenbord van de gemeente Gliwice en in de 
landelijke krant 'Gazeta Wyborcza' is gepubliceerd. In de bekendmaking wordt het publiek, 
zoals voorgeschreven door de Poolse wet, geïnformeerd over de lopende 
beschikkingsprocedure, de beschikbaarheid van de in overeenstemming met artikel 5 van de 
MEB-richtlijn1, 85/337/EEG, verzamelde informatie, alsmede het tijdschema voor het 
indienen van opmerkingen en meningen. Verder heeft op 10 mei een openbare hoorzitting 
plaatsgevonden waarbij de vereniging 'Gliwiczanie dla Gliwic' aanwezig was en ook actief 
heeft deelgenomen. Volgens de van de Poolse autoriteiten verkregen informatie is de 
vereniging 'Gliwiczanie dla Gliwic' partij bij de beschikkingsprocedure inzake de 
milieuvoorwaarden en heeft zij het recht alle gedurende de procedure verzamelde informatie 
in te zien. Op basis van het bovenstaande lijkt het erop dat is voldaan aan de bepalingen van 
de MEB-richtlijn; de Commissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de inspraakprocedure 
niet volgens de regels was.

Volgens de Poolse autoriteiten was de procedure voor het vergaren van bewijsmateriaal voor 
de betreffende beschikking afgerond op 19 juli 2010 en zal het regionale directoraat voor 
milieubescherming na dit bewijsmateriaal te hebben geanalyseerd een beschikking afgeven.

Met betrekking tot de afgifte van de beschikking en de door de vereniging bij het regionale 
directoraat voor milieubescherming ingediende opmerkingen, wil de Commissie indiener erop 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
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wijzen dat wanneer de beslissing over het al dan niet geven van toestemming voor de 
ontwikkeling eenmaal is genomen, de bevoegde autoriteit het publiek hierover dient te 
informeren en het volgende voor het betrokken publiek beschikbaar dient te stellen:

- de inhoud van de beschikking en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden;

- de belangrijkste redenen en overwegingen waarop de beschikking is gebaseerd, na 
bestudering van de zorgen en opvattingen als naar voren gebracht door de betrokken leden 
van het publiek, alsmede informatie over het inspraakproces;

- indien nodig, een beschrijving van de voornaamste maatregelen om aanzienlijke schadelijke 
effecten te voorkomen, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.

Bovendien kan de vereniging, als partij bij de procedure volgens Pools recht, beroep instellen 
bij de rechtbank of een ander onafhankelijk, onpartijdig orgaan tegen de inhoudelijke of 
procedurele wettigheid van de beschikking (artikel 10 bis van de MEB-richtlijn).

Conclusies

Na bestudering van de door indiener en de Poolse autoriteiten verstrekte informatie, kan de 
Commissie geen inbreuk vaststellen van de MEB-richtlijn in enige van de tot nu toe 
doorlopen fasen van de MEB-procedure. De Commissie ziet bovendien geen reden om aan te 
nemen dat niet zal worden voldaan aan de MEB-richtlijn in de resterende fase van de MEB-
procedure die verband houdt met de informatie over het besluitvormingsproces en de 
mogelijkheid beroep in te stellen.

Als indiener na afronding van de procedure echter van mening is dat niet is voldaan aan de 
belangrijkste bepalingen van de MEB-richtlijn, wordt hem aanbevolen de relevante informatie 
ter zake over te leggen.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 16 december 2011

Indiener was het oneens met de opmerkingen van de Commissie in de voorgaande 
mededeling. Hij herhaalde eerder geuite beschuldigingen met betrekking tot de onvoldoende 
beoordeling van de menselijke gezondheid, emissies van schadelijke stoffen in de lucht en 
van het grondwater in de omgeving van het Chopinpark. Een nieuwe beschuldiging van 
indiener heeft betrekking op het gebrek aan een beoordeling van PM2,5 in een 
milieueffectbeoordeling (MEB) voor het project in kwestie, waardoor het project niet zou 
voldoen aan de MEB-richtlijn en Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa1.

De Commissie is op de hoogte van het project en heeft sinds indiening van het verzoekschrift 
in 2006 een aantal keer informatie over het project opgevraagd bij de Poolse autoriteiten. Naar 
aanleiding van de laatste beschuldiging heeft de Commissie de Poolse autoriteiten om 
opheldering gevraagd over de beoordeling van de effecten van het project op de atmosfeer 
binnen de milieueffectbeoordelingsprocedure. De Poolse autoriteiten hebben op 22 september 

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1-44.
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2011 een antwoord overgelegd.

Milieueffectbeoordeling

Met betrekking tot het project is een MEB-procedure uitgevoerd, gestart door indiening van 
de aanvraag tot een beschikking inzake de milieuvoorwaarden op 26/02/2010. Op 11/03/2010 
heeft de regionaal directeur milieubescherming een openbare mededeling gepubliceerd, 
waarin het publiek op de hoogte wordt gesteld van de start van de procedure en de 
beschikbaarheid van de relevante documenten (waaronder het milieurapport) en de 
voorzieningen voor het indienen van opmerkingen en meningen in het kader van de 
procedure. Op 10/05/2010 heeft er bovendien een openbare hoorzitting in het kader van de 
MEB-procedure plaatsgevonden. Blijkens de beschikking inzake de milieuvoorwaarden (ter 
afronding van de MEB-procedure) die op 31 augustus 2010 is afgegeven, heeft indiener als 
belanghebbende partij deelgenomen aan de openbare hoorzitting en opmerkingen ingediend in 
het kader van de MEB-procedure.

Wat betreft de aspecten in het verzoekschrift die volgens indiener onvoldoende zijn 
behandeld, wijst de Commissie erop dat de bevoegde autoriteiten deze aspecten (menselijke 
gezondheid, gevolgen voor het grondwater in de omgeving van het Chopinpark en emissies) 
hebben behandeld in de beschikking inzake de milieuvoorwaarden van 31 augustus 2010 en 
daarin uitgebreid zijn ingegaan op de opmerkingen van indiener. De Commissie heeft geen 
aanleiding om de resultaten van de door de Poolse autoriteiten uitgevoerde beoordeling te 
wantrouwen.

Op basis van het voorgaande heeft de Commissie geen inbreuk op de MEB-richtlijn 
geconstateerd.

Luchtkwaliteit

Richtlijn 2008/50/EG, die door de lidstaten op 11 juni 2010 moest zijn omgezet, verplicht de 
lidstaten de naleving van de streef- en grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen 
te garanderen. Voor wat betreft de hoeveelheden PM2,5 moesten de lidstaten de streefwaarde 
bereiken op 1 januari 2010. De grenswaarde moet op 1 januari 2015 worden bereikt.

Wat betreft de vraag of het project de regels van Richtlijn 2008/50/EG overtreedt, wijst de 
Commissie erop dat deze richtlijn niet van toepassing is op afzonderlijke projecten maar op de 
luchtkwaliteit in een bepaald gebied als geheel. Als in een bepaald gebied het niveau 
verontreinigende stoffen in de lucht een grens- of streefwaarde met de toepasselijke 
overschrijdingsmarge overschrijdt, moeten de lidstaten er op grond van Richtlijn 2008/50/EG 
voor zorgen dat voor dat gebied een luchtkwaliteitsplan wordt vastgesteld om de in de 
richtlijn aangegeven relevante grens- of streefwaarde te bereiken. Volgens de Poolse 
autoriteiten is voor de gebieden in de provincie Silesië een dergelijk luchtkwaliteitsplan 
aangenomen. Het project in kwestie (aanleg van een snelweg tussen Katowice en Gliwice) is 
genoemd als een van de maatregelen waarmee gepoogd wordt het doorgangsverkeer in de 
centra van de betrokken steden – waaronder Gliwice – te verminderen. De Poolse autoriteiten 
hebben in hun brief aan de Commissie aangegeven dat, als gevolg van het project in kwestie, 
een deel van het verkeer uit de stad naar de snelweg wordt verplaatst en dat de inwoners van 
Gliwice daardoor minder worden blootgesteld aan luchtvervuiling door het verkeer.
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Conclusie

De Commissie heeft de aantijgingen in het verzoekschrift opnieuw beoordeeld en bevestigt 
dat zij geen inbreuk op de MEB-richtlijn heeft kunnen constateren. Voor wat betreft Richtlijn 
2008/50/EG heeft de Commissie uitgelegd dat de richtlijn niet direct van toepassing is op 
afzonderlijke investeringen in infrastructuur door de lidstaten.


