Minister Szyszko bagatelizuje Komisję
Europejską
Minister Środowiska bagatelizuje ostrzeżenia Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia unijnych
przepisów o ochronie środowiska przy planowanej budowie drogi Via Baltica. Ministrowi wtóruje
Tadeusz Topczewski, szef podlaskich drogowców.
Minister Środowiska bagatelizuje ostrzeżenia Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia
unijnych przepisów o ochronie środowiska przy planowanej budowie drogi Via Baltica.
Ministrowi wtóruje Tadeusz Topczewski, szef podlaskich drogowców.
Minister Środowiska Jan Szyszko 18 grudnia wziął w Brukseli udział w posiedzeniu unijnej Rady ds.
środowiska. Korzystając z okazji spotkania z przedstawicielami innych krajów unii zapewniał, że w
sprawie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy wszystko odbywa się w zgodnie z prawem.
Kilkanaście dni temu Komisja Europejska rozpoczęła przeciw Polsce pierwszy etap procedury
prawnej w sprawie możliwego naruszenia unijnych przepisów o ochronie środowiska, przede
wszystkim chodzi o odcinek drogi, który ma być obwodnicą Augustowa i ma przebiegać po
estakadzie biegnącej w poprzek doliny Rospudy.
Pomimo tych faktów, minister Szyszko bagatelizuje ostrzeżenia jakie do Polski skierowała Komisja
Europejska w sprawie Via Baltiki. Szyszko z uporem przekonywał polskich dziennikarzy, że to, co
Komisja wysłała do niego, to jedynie informacja o tym, że ktoś przeciw inwestycji protestuje.
Jednak Barbara Helfferich, rzeczniczka unijnego komisarza ds. ochrony środowiska Stavrosa Dimasa,
mówiąc dla „Gazety Wyborczej”, wyjaśniła „To, co wysłaliśmy do Warszawy, to nie jest jakaś
informacja o skardze. To decyzja podjęta przez Komisję Europejską o rozpoczęciu pierwszego etapu
procedury korygującej”. Dodała również „Nie jesteśmy w stanie fizycznie zatrzymać budowy tej
drogi. Ale jeśli dojdzie ostatecznie do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
stwierdzającego, że Polska złamała prawo, to lekceważenie naszych zaleceń zostanie wzięte pod
uwagę przy obliczaniu grzywny”.
Ostrzeżenia Komisji, podobnie jak Minister Szyszko, komentuje Tadeusz Topczewski, szef podlaskich
drogowców. Według niego „wystosowane przez Komisję Europejską pod adresem Polski zarzuty są
zwykłym nieporozumieniem, wynikającym z nieuzasadnionych skarg ekologów”. Topczewski
zapowiada, że budowa obwodnicy zacznie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
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