
CM\669830RO.doc PE 357.721/REVIV
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru petiţii

01.06.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0612/2004, adresată de Adam Bedkowski, de naţionalitate poloneză, privind 
protejarea biodiversităţii în Polonia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită o protejare mai riguroasă a biodiversităţii în Uniunea Europeană şi în 
special în Polonia. Acesta consideră că măsurile aplicate până în prezent în Polonia pentru 
punerea în aplicare a planului Natura 2000 au fost insuficiente. În acest sens, el critică faptul 
că lista zonelor prezentate de guvernul polonez Comisiei Europene nu asigură o reţea 
comprehensivă de zone protejate, excluzând anumite habitate importante. În opinia sa, 
problema este agravată de neînţelegerea planului de către autorităţile poloneze, care par să 
considere că toate noile forme de dezvoltare şi activităţile existente ar trebui restricţionate în 
zonele desemnate. Petiţionarul mai susţine că infrastructura, politicile de transport şi 
agricultură ale UE au un impact negativ asupra biodiversităţii şi vieţii sălbatice în Polonia, 
deoarece subvenţionează proiecte şi activităţi care determină poluarea şi fragmentarea 
habitatelor. Cu titlul de exemplu, se referă la o parte a reţelei de transport transeuropene care 
afectează rezervaţia naturală Biebrzanski, propusă ca sit Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 aprilie 2005.

Prezenta petiţie se referă la diverse aspecte privind conservarea naturii în cadrul UE şi în 
special în Polonia. Cu toate acestea, majoritatea sunt menţionate într-o manieră extrem de 
generală şi numai două pot fi relevante, prezentând potenţiale încălcări ale legislaţiei de 
mediu a Comunităţii.  Acestea sunt: înfiinţarea reţelei Natura 2000 în Polonia şi insuficienta 
protejare a naturii în baza acestui plan, precum şi privind condiţiile oilor dezvoltări şi 
activităţilor existente în zonele Natura 2000, şi construirea autostrăzii care trece prin 
rezervaţia naturală Biebrzański.
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Înfiinţarea reţelei Natura 2000 în Polonia

Conform cerinţelor, la aderarea în UE, în luna mai 2004, Polonia a comunicat Comisiei 
Europene listele siturilor desemnate în temeiul Directivei privind păsările (Directiva
79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice) şi Directivei privind habitatele (Directiva
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi faunei şi florei sălbatice). Aceste liste, 
împreună cu listele depuse de celelalte noi state membre, sunt în prezent evaluate în vederea 
evaluării naturii exhaustive a acestora. 

Cu privire la Polonia în special, Comisia a primit o plângere referitoare la desemnările 
insuficiente. Aceasta a fost înregistrată şi va fi instrumentată ţinându-se seama în continuare 
de rezultatele evaluării siturilor menţionate.

Condiţii pentru noile dezvoltări şi activităţile existente în reţeaua Natura 2000 

Reţeaua Natura 2000 include zone speciale de conservare (ZSC) desemnate în temeiul 
Directivei privind habitatele şi zone de protecţie specială (ZPS) desemnate în temeiul 
Directivei privind păsările. 

Procedura de selectare şi desemnare a siturilor în temeiul Directivei privind păsările include o 
etapă, în timp ce procedura în temeiul Directivei privind habitatele este împărţită în mai multe 
etape (propunerea de către statele membre a unei liste de situri de interes comunitar (pSIC); 
întocmirea de către Comisie, în baza listelor naţionale şi în consens cu fiecare stat membru, a 
unui proiect de listă a SIC; adoptarea listei; desemnarea de către statele membre a SIC şi 
ZSC).

Zonele desemnate de Polonia deţin în prezent statutul de zone de protecţie specială (în temeiul 
Directivei privind păsările) şi de situri propuse de interes comunitar (în temeiul Directivei 
privind habitatele). 

Proiectele din Polonia din zonele desemnate în temeiul Directivei privind păsările cad deja 
sub incidenţa articolelor 6.3-6.4 ale Directivei privind habitatele, care în principal impun 
realizarea unei evaluări a implicaţiilor proiectului asupra sitului. În cazul unei evaluări 
negative a acestor implicaţii, trebuie evaluate soluţii alternative şi, în cazul în care un plan sau 
un proiect trebuie realizat în orice condiţii din motive imperative de interes public, statul 
membru va aplica măsurile compensatorii necesare pentru asigurarea protejării coerenţei 
globale a Natura 2000. În anumite cazuri se impune un aviz din partea Comisiei.

Protejarea generală a speciilor şi habitatelor în aceste zone este impusă de articolul 6.2 al 
Directivei privind habitatele.

Conform deciziei recente pronunţate de Curtea de Justiţie în cazul C-117/03, proiectele în 
pSIC, nu cad sub incidenţa obiectului articolelor 6.3-6.4 din Directiva privind habitatele. Cu 
toate acestea, conform aceleiaşi decizii, în legătură cu aceste situri statele membre au obligaţia 
de a aplica măsurile de protecţie adecvate, din punctul de vedere al obiectivului de conservare 
al Directivei, în vederea protejării interesului ecologic relevant pe care îl prezintă aceste situri 
la nivel naţional. Articolele 6.3-6.4 din Directiva privind habitatele se vor aplica atunci când 
aceste pSIC vor deveni zone speciale de conservare. 
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În cazul în care Comisia va primi informaţii care să furnizeze temeiuri pentru îngrijorări 
majore legate de respectarea de statele membre a dispoziţiilor mai sus menţionate, Comisia va 
întreprinde toate măsurile adecvate, inclusiv, dacă va fi necesar, procedura de încălcare în 
temeiul articolului 226 din Tratatul CE, pentru a stopa încălcarea.

Construirea autostrăzii care trece prin rezervaţia naturală Biebrzański 

Comisia a înregistrat o plângere privind acest caz şi în prezent examinează acest aspect. În 
paralel, serviciile Comisiei derulează un studiu de evaluare a coridorului I de transport pan-
european (coridorul PETC I) care trece prin Helsinki, Talin, Riga, Kaunas şi Varşovia.

Trebuie subliniat faptul că aceste coridoare care aparţin reţelelor de transport transeuropean 
sunt stabilite în strânsă cooperare cu statele membre şi nu sunt stabilite ca drumuri specifice, 
astfel cum se prezintă deseori, ci mai degrabă drept coridoare largi, în cadrul cărora, în 
majoritatea cazurilor, sunt posibile diverse alternative.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 16 septembrie 2005

La aderarea sa la UE, în luna mai 2004, Polonia a comunicat Comisiei Europene liste de situri 
desemnate în temeiul Directivei privind păsările (Directiva 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice1) şi Directivei privind habitatele (Directiva 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale şi faunei şi florei sălbatice2). Aceste liste încă fac obiectul evaluării.

Serviciile Comisiei au luat legătura cu autorităţile poloneze privind insuficienţa siturilor 
desemnate Natura 2000. Autorităţile poloneze şi-au exprimat disponibilitatea de a extinde 
desemnarea reţelei Natura 2000 în Polonia şi au furnizat Comisiei, neoficial, propunerea de 
situri suplimentare de importanţă comunitară în regiunea Alpine. Comisia aşteaptă în viitorul 
apropiat depuneri oficiale privind aceste situri, precum şi situri suplimentare din regiunea 
continentală.

Serviciile Comisiei au înregistrat, de asemenea, o plângere privind insuficienţa desemnărilor 
depuse de Polonia.

Această plângere va fi evaluată de serviciile Comisiei ulterior expirării termenului limită 
propus (finele lunii noiembrie 2005) pentru depuneri oficiale din partea autorităţilor poloneze 
privind situri suplimentare.

Construirea unei autostrăzi care trece prin rezervaţia naturală Biebrzański

Comisia a iniţiat o procedură de încălcare privind acest aspect şi a trimis autorităţilor 
poloneze o cerere de clarificare privind o serie de întrebări. 

  
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.



PE 357.721/REVIV 4/6 CM\669830RO.doc
Traducere externă

RO

În răspunsul acestora, autorităţile poloneze au informat Comisia că problema Via Baltica a 
făcut obiectul unei recomandări a comisiei permanente a Convenţiei de la Berna, care a fost 
transpusă în sistemul juridic CE prin Directiva 94/43/CEE. 

Autorităţile poloneze au furnizat, de asemenea, detalii privind întocmirea documentului care 
va reprezenta baza evaluării de mediu, în prezent redactat de un grup de lucru format din 
reprezentanţi ai Ministerului Infrastructurii şi Ministerului Mediului. Obiectul exact al 
evaluării nu a fost încă decis.

Comisia va continua să evalueze derularea acestui dosar.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 12 mai 2006

În luna ianuarie 2006 Polonia a depus o listă suplimentară pentru regiunea Alpine, incluzând 9 
noi situri propuse de importanţă comunitară şi o extindere a unui sit de importanţă comunitară 
propus anterior. Cu toate acestea, lista poloneză a siturilor propuse pentru reţeaua Natura 2000 
nu este suficientă. Deşi autorităţile poloneze au informat Comisia că lista siturilor 
suplimentare de importanţă comunitară propuse pentru regiunea continentală a fost planificată 
a fi depusă în luna ianuarie 2006, Comisiei nu i-a fost încă transmisă nici o asemenea 
propunere suplimentară. Cu privire la desemnările de zone de protecţie specială suplimentare 
(astfel cum impune Directiva privind păsările), autorităţile poloneze au informat Comisia că 
acestea sunt planificate a fi adoptate până în luna iunie 2006.

Serviciile Comisiei vor continua să urmărească cazul plângerii înregistrate. 

Construirea unei autostrăzi care trece prin rezervaţia naturală Biebrzański

Comisia a înregistrat noi plângeri privind aspectul Via Baltica. Aceste plângeri furnizează noi 
informaţii care prezintă problema Via Baltica într-o lumină diferită. S-a transmis o scrisoare 
adresată autorităţilor poloneze, prin care se solicită clarificări suplimentare.

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 12 decembrie 2006

Comisia a considerat că, ulterior depunerii de Polonia, în luna ianuarie 2006, a siturilor 
suplimentare propuse de importanţă comunitară, lista siturilor pentru reţeaua Natura 2000 încă 
nu era suficientă.  Deoarece nu au fost comunicate Comisiei nici un fel de situri suplimentare 
de importanţă comunitară (SIC), iar autorităţile poloneze au menţionat că desemnarea şi 
adoptarea unor zone suplimentare de protecţie specială (ZPS, impuse de Directiva privind 
păsările) erau planificate în luna iunie 2006, Comisia a adresat Poloniei o scrisoare de aviz 
formal în luna aprilie 2006.

Autorităţile poloneze au răspuns la scrisoarea de aviz formal şi, printre altele, au furnizat un 
program aferent desemnărilor suplimentare de ZPS şi depunerii de propuneri oficiale privind 
SIC. În prezent răspunsul este analizat în special în vederea stabilirii dacă desemnările 
propuse şi propunerile suplimentare remediază neajunsurile.
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Construirea unei autostrăzi care trece prin rezervaţia naturală Biebrzański

În prezent Comisia investighează numeroase plângeri referitoare la proiectul de construcţie a 
drumului Via Baltica.

Se pare că o evaluare strategică de mediu este derulată în prezent de autorităţile poloneze şi că 
aceasta urmează să fie finalizată până la finele anului 2006. În plus, autorizaţiile de 
construcţie eliberate anterior au fost revocate de Ministerul Mediului, iar noile autorizaţii nu 
au fost încă eliberate.

Comisia se află în legătură cu autorităţile poloneze privind proiectul, iar recent a trimis o nouă 
cerere de informaţii ca urmare a dezvoltărilor recente, cum ar fi rezoluţiile emise de 
Ministerul Mediului privind proiectul drumului secundar Augustow, care să pare să conţină 
noi elemente legate de măsurile de limitare şi compensare aferente proiectului. Comisia 
evaluează răspunsul recent al Poloniei la scrisoarea sa.

7. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Desemnarea siturilor Natura 2000 

În luna aprilie 2006 Comisia a adresat Poloniei o scrisoare de aviz formal privind numărul 
insuficient de situri desemnate Natura 2000. Autorităţile poloneze au răspuns şi au furnizat, 
printre altele, un program aferent desemnărilor suplimentare de ZPS (zone de protecţie 
specială) impuse de Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice1 (Directiva 
privind păsările) şi depunerii de propuneri oficiale privind SIC (situri de interes comunitar), 
impuse de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi faunei şi florei 
sălbatice2 (Directiva privind habitatele). 

În temeiul insuficienţei desemnărilor, la 15 decembrie 2006 Comisia a adresat Poloniei un 
Aviz Motivat. Răspunsul face în prezent obiectul evaluării. 

Între timp, în luna octombrie 2006, Polonia a furnizat Comisiei propuneri pentru 41 de noi 
situri de importanţă comunitară (SIC) şi o extindere a şapte SIC existente, în luna aprilie 
2007, 59 de noi propuneri SIC, precum şi noi ZPS, şi anumite extinderi ale ZPS desemnate 
existente, în luna ianuarie 2007. Noile ZPS desemnate fac în prezent obiectul evaluării, iar 
SIC propuse vor fi evaluate ulterior furnizării de către Polonia a documentaţiei aferente 
propunerilor, care în prezent lipseşte. 

Construirea unei autostrăzi care trece prin rezervaţia naturală Biebrzański

Comisia a primit o serie de plângeri privind opt proiecte rutiere în nord-estul Poloniei. 
Proiectele se referă la noi drumuri, drumuri secundare sau modernizări, toate legate de 
coridorul Helsinki-Varşovia. Proiectul rutier încalcă zonele de protecţie specială desemnate în 
temeiul Directivei privind păsările şi siturile propuse ca situri de importanţă comunitară 
(pSIC) în temeiul Directivei privind habitatele, precum şi siturile intenţionate a fi propuse 

  
1 JO L 103, 25.04.1979, p. 1-18.
2 JO L 206, 22.07.1992, p. 7-50.
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Comisiei ca pSIC. 

Comisia are motive temeinice pentru a considera că prin autorizarea acestor proiecte, Polonia 
încalcă numeroase dispoziţii ale directivelor mai sus menţionate, care au scopul prevenirii 
deteriorării siturilor naturale. În consecinţă, în 12 decembrie 2006, Comisia a decis iniţierea 
unei proceduri de încălcare conform articolului 226 din TCE şi trimiterea unei scrisori de aviz 
formal autorităţilor poloneze. Polonia a răspuns la scrisoare în 15 februarie 2007. 

În baza răspunsului nesatisfăcător al Poloniei, precum şi a noilor dezvoltări la amplasamentul 
respectiv (şi anume eliberarea permiselor finale de autorizare referitoare la construirea a două 
drumuri secundare: Augustow şi Wasilkow), la 28 februarie 2007 Comisia a adresat Poloniei 
un aviz motivat cu privire la cele două proiecte mai sus menţionate, solicitând ca Polonia să 
răspundă în termen de o săptămână şi în acelaşi timp rezervându-şi dreptul de a acţiona
ulterior, în funcţie de caz, cu privire la celelalte proiecte menţionate în scrisoarea de aviz 
formal. 

Comisia a considerat răspunsul Poloniei la avizul motivat ca fiind nesatisfăcător. În 
consecinţă, în 21 martie 2007, Comisia a decis înaintarea cazului privind cele două drumuri 
secundare (Augustow şi Wasilkow) către Curtea de Justiţie. Decizia Comisiei include o cerere 
de măsuri interimare (şi anume suspendarea lucrărilor de construcţie până la pronunţarea 
deciziei în dosarul principal). 

Cu privire la celelalte şase proiecte, incluzând drumul secundar Sztabin, care traversează 
rezervaţia naturală Biebrzanski, Comisia evaluează răspunsul Poloniei la scrisoarea de aviz 
formal, precum şi noile informaţii furnizate de petiţionar.


