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Ref.: Petiţia nr. 0644/2007, adresată de Zygmunt Kwolek, de naţionalitate polonă, 
însoţită de două semnături, privind planurile de construcţie a unei autostrăzi în 
Wroclaw, în vestul Poloniei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează faţă de planurile de construcţie a unei autostrăzi cu taxă care să facă 
legătura între partea de vest a oraşului Wroclaw şi zonele de şes aflate de-a lungul râurilor 
Sleza, Odra şi Widawa, despre care petiţionarul afirmă că sunt incluse pe lista Natura 2000. 
Curtea Administrativă Supremă din Varşovia a pronunţat două hotărâri, în 2000 şi 2002, 
conform cărora nu s-a realizat o evaluare corespunzătoare a impactului proiectului asupra 
mediului şi ar fi trebuit să fie propuse mai multe rute posibile. Aceste decizii au fost ignorate, 
iar în prezent există pericolul ca proiectul să continue fără să ţină seama nici de legislaţia 
poloneză, nici de legislaţia europeană în domeniu. În consecinţă, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să intervină pentru protecţia mediului din regiune şi a zonelor Natura 
2000 menţionate mai sus. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008

Petiţionarul este preocupat de planurile de construcţie a unei autostrăzi de centură la periferia 
vestică a oraşului Wrocław. Acesta susţine că dezvoltarea planificată încalcă legea polonă, 
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precum şi prevederile Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE 1  privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică), în special din cauza lipsei unei 
analize adecvate a alternativelor. Petiţionarul afirmă, de asemenea, că proiectul a fost supus 
procedurilor juridice naţionale şi că era planificată pentru primăvara anului 2007 o hotărâre a 
Curţii Administrative Regionale din Varşovia. 

Acuzaţiile făcute de petiţionar cu privire la lipsa respectului pentru legea polonă nu ţin de 
competenţa Comisiei. 

În ceea ce priveşte posibila încălcare a legislaţiei UE privitoare la mediul înconjurător, petiţia 
nu oferă destule elemente pentru a putea evalua cazul. Totuşi, date fiind natura şi locaţia 
proiectului, Comisia consideră că următoarele directive ar putea fi aplicabile: Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) (Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  astfel cum este modificată prin 
Directiva 97/11/CE3 şi Directiva 2003/35/CE4), precum şi Directiva Habitate. 

Directiva EIA 

Proiectul la care se referă petiţionarul este o autostradă. Proiectele de acest fel corespund 
anexei I punctul 7(b) la Directiva EIA privind „construirea de autostrăzi şi şosele speciale” 
pentru care trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) înainte de a se 
acorda aprobarea pentru realizarea proiectului. Conform informaţiilor oferite de petiţionar, 
proiectul a fost supus unei EIA. Este importantă menţionarea faptului că, atunci când se 
efectuează o EIA, realizatorul proiectului trebuie să ofere autorităţilor competente informaţii 
despre proiect şi despre impactul acestuia asupra mediului, conform articolului 5 alineatul (3) 
şi anexei IV din Directiva EIA. Aceste informaţii ar trebui să includă, printre altele, o analiză 
a alternativelor principale studiate de către realizatorul proiectului şi o indicare a principalelor 
motive ale alegerii sale, ţinând cont de efectele acesteia asupra mediului. 

În baza informaţiilor oferite de petiţionar, nu este posibil să se stabilească dacă prevederile 
Directivei EIA au fost respectate sau nu.

Directiva Habitate

Conform articolului 6.3 din Directiva Habitate, toate planurile şi proiectele susceptibile de a 
avea efecte semnificative asupra siturilor de importanţă comunitară (desemnate în temeiul 
Directivei Habitate) trebuie să fie supuse unei evaluări adecvate a efectului respectiv, ţinând 
seama de conservarea obiectivelor spaţiului protejat. Această prevedere este valabilă şi pentru 
zonele de protecţie specială, desemnate în temeiul Directivei Păsări (Directiva 79/409/CEE5

privind protecţia păsărilor sălbatice). 

Totuşi, din volumul limitat de informaţii oferite de petiţionar, nu se poate stabili dacă 
prevederile articolului 6 din Directiva Habitate pot fi aplicate şi în acest caz. 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
3 JO L 73, 14.3.1997, p. 5-15.
4 JO L 156, 25.6.2003, p.17.
5 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
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Concluzii

Fără informaţii mai detaliate, Comisia nu se află în poziţia de a evalua dacă proiectul 
planificat este în conformitate cu legislaţia UE privind mediul înconjurător. Dacă petiţionarul 
poate oferi vreo informaţie suplimentară, serviciile Comisiei sunt gata să evalueze acest caz 
din nou. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 februarie 2009

La sfârşitul anului 2008, petiţionarul a transmis noi informaţii. Comisia a examinat aceste 
informaţii, dar consideră că nu există elemente noi care să vină în sprijinul acuzaţiilor 
petiţionarului legate de o posibilă încălcare a legislaţiei comunitare privind mediul. Decizia de 
aprobare a amplasării proiectului a fost emisă la 15 aprilie 2003, ceea ce înseamnă că 
procedura a fost iniţiată cu mai mult de un an înainte de aderare, iar în astfel de situaţii 
Directiva EIA nu se aplică. 


	770902ro.doc

