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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0318/2008, adresată de Janusz Lewandowski, de naţionalitate poloneză, 
împreună cu 4 cosemnatari, privind neaplicarea Convenţiei de la Aarhus cu privire la 
desemnarea localităţii Piasnickie Laki de pe coasta poloneză a Mării Baltice drept 
zonă de protecţie specială

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de faptul că autorităţile poloneze responsabile de desemnarea localităţii 
Piasnickie Laki drept zonă de protecţie specială nu au ascultat opiniile proprietarilor terenului care 
va fi inclus în zona în discuţie. Petiţionarul subliniază, în acest sens, faptul că au fost ignorate 
dispoziţiile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la
procesele de luare a deciziilor şi accesul la procedura de plângere şi la procedurile judiciare de 
revizuire în domeniul mediului. De asemenea, petiţionarul consideră că autorităţile poloneze de 
mediu nu au interpretat corect Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică, aplicabilă în acest caz. Acesta consideră că interesele sale şi 
ale celorlalţi proprietari de terenuri sunt ameninţate şi solicită Parlamentului European să 
investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea guvernului polonez de a desemna zona
Piasnickie Laki drept sit Natura 2000, cod PLH 220021 (sit de importanţă comunitară), fără 
includerea unor consultări individuale cu proprietarii particulari de terenuri din zonă în 
procesul de desemnare.
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Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale şi 
a speciilor de faună şi floră sălbatică) stabileşte obligaţii legale pentru statele membre cu 
privire la desemnarea „siturilor de importanţă comunitară” (SIC). Directiva stipulează că 
statele membre vor desemna zone adecvate cu statut de SIC pe baza unor criterii ştiinţifice 
clar definite în directivă. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie confirmă clar că statele 
membre nu se pot opune din motive socio-economice desemnării ca situri de importanţă 
comunitară a zonelor care întrunesc criteriile ştiinţifice necesare (a se vedea cauza C-371/98). 

Polonia este în urmă cu propunerile de zone adecvate ca situri de importanţă comunitară, ceea 
ce reprezintă o lacună gravă în îndeplinirea obligaţiilor sale legale în cadrul directivei privind 
habitatele. Comisia i-a adresat Poloniei o scrisoare de somare în aprilie 2006, la care 
autorităţile poloneze au răspuns în iulie 2006. Dat fiind răspunsul nesatisfăcător şi 
desemnările insuficiente, Comisia i-a adresat Poloniei un aviz motivat la 15 decembrie 2006. 
Între timp, în octombrie 2006, Polonia a înaintat Comisiei o propunere pentru 41 de situri de 
importanţă comunitară noi şi pentru extinderea celor 7 situri de importanţă comunitară deja 
existente. Ulterior, după emiterea avizului motivat, Polonia a înaintat Comisiei alte propuneri 
de situri de importanţă comunitară noi (mai mult de 50 în aprilie şi mai mult de 60 în 
septembrie 2007). Comisia aşteaptă ca autorităţile poloneze să depună şi alte noi propuneri în 
viitorul apropiat, iar după evaluarea acestora, Comisia va decide asupra măsurilor care trebuie 
luate în continuare cu privire la această încălcare.

Directiva privind habitatele nu prevede condiţii pentru consultările publice în vederea 
formulării de propuneri pentru desemnare de situri de importanţă comunitară. Prin urmare, 
identificarea potenţială şi implementarea metodei consultative sunt lăsate în întregime la 
discreţia autorităţilor naţionale. Cât despre Comisie, aceasta a recomandat întotdeauna statelor 
membre să-şi propună şi să realizeze o sensibilizare cât mai cuprinzătoare a publicului cu 
privire la domeniul de aplicare şi obiectivele legislaţiei comunitare privind conservarea naturii 
şi a biodiversităţii. După cunoştinţa noastră, în cadrul sistemului juridic polonez, aceste 
consultări se desfăşoară între autorităţile naţionale competente şi administraţiile locale care 
sunt organisme alese la nivel local. 

Recunoscând nevoia de implicare a părţilor interesate în procesul de gestionare a reţelei
Natura 2000, Comisia a susţinut două proiecte PHARE în Polonia, ambele având ca obiectiv 
consolidarea capacităţilor, unul care să faciliteze o mai bună consultare şi cooperare cu părţile 
interesate (inclusiv proprietarii de terenuri) în cadrul procesului de elaborare a unor planuri de 
gestionare a siturilor Natura 2000, iar celălalt care să îmbunătăţească informarea publicului în 
legătură cu reţeaua Natura 2000. 

Reţeaua Natura 2000 nu este o reţea formată din rezervaţii naturale stricte în care sunt 
interzise sau limitate orice activităţi umane. Principalul obiectiv al reţelei Natura 2000 este să 
încurajeze păstrarea biodiversităţii şi, în acelaşi timp, să ţină cont de condiţiile economice, 
sociale, culturale şi regionale. Se recunoaşte faptul că omul este parte integrantă din natură şi 
că cei doi funcţionează cel mai bine ca parteneri. Multe situri incluse în reţeaua Natura 2000 
sunt valoroase tocmai pentru modul în care au fost gestionate până în prezent şi este important 
să ne asigurăm că aceste practici durabile vor continua şi în viitor. Acest tip de abordare are 
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avantaje multiple, atât în ceea ce priveşte conservarea naturii, cât şi pentru oamenii care 
locuiesc şi trăiesc în interiorul siturilor Natura 2000. Prin asocierea activă a diferitelor 
categorii de utilizatori ai terenurilor la gestionarea siturilor Natura 2000, putem asigura 
menţinerea habitatelor seminaturale şi a speciilor vulnerabile, care depind de o gestionare 
favorabilă. Există diferite fonduri comunitare ce oferă posibilităţi de finanţare a activităţilor 
care sprijină punerea în aplicare a reţelei Natura 2000. De exemplu, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) poate oferi sprijin fermierilor, pădurarilor şi altor 
categorii de utilizatori ai terenurilor pentru gestionarea favorabilă a terenurilor din reţeaua 
Natura 2000. Utilizarea acestui fond prin măsuri incluse în aşa-numitele programe de 
dezvoltare rurală ţine de responsabilitatea autorităţilor naţionale competente.

În ceea ce priveşte Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea 
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, petiţionarii 
menţionează că procedura de consultare pentru zonele protejate propuse nu prevede 
participarea proprietarilor particulari. Ei consideră că lipsa de consultare respectivă încalcă 
articolul 8 din convenţie. 

Articolul 8 din convenţie se referă la elaborarea, de către autorităţile publice, a normelor 
obligatorii, general aplicabile care pot avea un efect semnificativ asupra mediului. În 
secţiunea relevantă pentru acest caz, se stipulează că „fiecare parte se va strădui să promoveze 
o participare efectivă a publicului într-o etapă adecvată” a elaborării acestor norme.

Comisia menţionează, în primul rând, că legislaţia poloneză este cea care decide dacă actele 
prin care siturile sunt propuse ca situri de importanţă comunitară trebuie considerate ca norme 
obligatorii, general aplicabile sub incidenţa legislaţiei poloneze. Oricum, presupunând că 
aceste acte constituie într-adevăr norme obligatorii, general aplicabile, dată fiind marja de 
apreciere recunoscută expres în articolul 8 din convenţie, Comisia consideră că lipsa unor 
consultări sistematice cu proprietarii de terenuri în cadrul procesului de propunere pentru 
desemnare ca situri de importanţă comunitară nu încalcă această dispoziţie. 

Concluzii

Statele membre au obligaţia legală de a propune zone adecvate (care îndeplinesc criteriile 
ştiinţifice aferente) în vederea desemnării ca situri de importanţă comunitară şi nu se pot 
sustrage de la această obligaţie de desemnare din motive socioeconomice. Comisia nu a 
identificat niciun motiv pentru contestarea corectitudinii procesului care a avut ca rezultat 
respectiva propunere de sit de importanţă comunitară de către Polonia. Este responsabilitatea 
statului membru să asigure consultări corespunzătoare în cadrul procesului de desemnare şi 
gestionare a siturilor Natura 2000. Nu a fost identificată nicio încălcare a Convenţiei de la 
Aarhus.


