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Petiţia 0360/2006, prezentată de Radoslaw Szymczuk (de naţionalitate poloneză), în 
numele “Workshop for All Beings”, privind o presupusă încălcare a legislaţiei UE în 
legătură cu modernizarea şi reamenajarea funicularului de la Kuznice la Kasprowy 
Wierch în aria protejată Natura 2000 din Munţii Tatra.

1. Rezumatul petiţiei

Petentul face apel la Parlamentul European pentru a interveni în vederea împiedicării 
modernizării şi reamenajării planificate de către autorităţile poloneze competente pentru 
funicularul de la Kuznice la Kasprowy Wierch, situat în parcul naţional Munţii Tatra, o arie 
protejată Natura 2000. Acesta afirmă că nu s-a realizat o evaluare a impactului asupra 
mediului al proiectului şi că a existat o încălcare flagrantă a Directivei 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice şi a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 12 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Petiţia

Petentul este preocupat de planurile de reconstruire şi amenajare a funicularului de la 
Kuźnice la muntele Kasprowy Wierch situat în aria protejată Natura 2000 Munţii Tatra. 
Conform planurilor, capacitatea funicularului va creşte de la 180 la 360 pasageri pe oră în 
fiecare direcţie, în sezonul de iarnă. Lucrările de reconstrucţie vor presupune înlocuirea 
pilonilor funicularului cu fundaţii şi reconstrucţia staţiilor. Este planificată utilizarea unui 
elicopter în cursul lucrărilor. Conform petentului, investiţia planificată este situată în zona 
centrală a ariei Natura 2000 şi ar avea un impact negativ asupra acesteia. Petentul 
argumentează că, prin autorizarea lucrărilor de reconstrucţie, autorităţile poloneze încalcă 
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Directivele 92/43/CEE1, privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 
floră sălbatică (directiva privind habitatele), 79/409/CEE2, privind conservarea păsărilor 
sălbatice (directiva privind păsările) şi 85/337/CEE3, privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva EIM).

Comentariile Comisiei

Comisia a primit şi alte două reclamaţii cu privire la acest proiect, care susţineau existenţa 
unor încălcări similare ale directivelor menţionate mai sus.

Evaluarea impactului asupra mediului
Se pare că procedura de autorizare pentru acest proiect a fost iniţiată înainte de aderarea 
Poloniei la UE, iar o decizie privind amplasarea a fost emisă în septembrie 2003. În 
conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (vezi, de exemplu, cauza C-81/96, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), directiva EIM nu se aplică atunci când procedura 
de autorizare a fost iniţiată înainte de data intrării în vigoare a directivei, chiar dacă decizia 
privind proiectul a fost luată ulterior. De aceea, întrucât data de intrare în vigoare a acestei 
directive pentru Polonia a fost 1 mai 2004, din informaţiile furnizate se pare că directiva nu 
se aplică în acest caz şi nu poate fi stabilită o încălcare în această privinţă.

Protecţia naturii
Din informaţiile disponibile, se pare că proiectul este situat într-o arie Natura 2000 („Tatry”, 
PLC 120001) desemnată ca arie de protecţie specială (APS) în temeiul directivei privind 
păsările şi propusă Comisiei ca sit de importanţă comunitară propus (SICp) în cadrul 
directivei privind habitatele.

Comisia consideră că, întrucât proiectul se desfăşoară într-o APS şi cererea de autorizare a 
proiectului a fost depusă oficial înainte de intrarea în vigoare a directivei, obligaţia din 
articolul 6 alineatul (2) a directivei privind habitatele ar părea aplicabilă ariei de la data 
aderării Poloniei la Uniunea Europeană, respectiv 1 mai 2004 (vezi cauza C-209/04, 
Comisia c. Austria). Articolul 6 alineatul (2) din directiva privind habitatele, coroborat cu 
articolul 7, cere statelor membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita, în ariile de 
protecţie specială, deteriorarea habitatelor şi perturbări semnificative ale speciilor pentru 
care au fost desemnate aceste arii.

În temeiul directivei privind habitatelor pot exista obligaţii similare cu privire la impactul 
asupra SICp.

În baza informaţiilor de natură generală furnizate de către petent, la prima vedere s-ar părea 
că există motive pentru a concluziona că proiectul poate avea efecte adverse asupra zonei în 
cauză.

  
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
3 JO L 175, 05.7.1985 p. 40-48.
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Concluzii

Deoarece procedura de autorizare pentru proiect a fost iniţiată înainte de intrarea în vigoare a 
directivei EIM, directiva EIM nu se aplică în acest caz şi nu poate fi semnalată vreo
încălcare în această privinţă.

În baza informaţiilor disponibile, Comisia va evalua dacă proiectul planificat este în 
întregime în conformitate cu legislaţia UE privind protecţia naturii.


