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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0714/2007, adresată de Konrad Wasniewski , de naţionalitate 
poloneză, privind proiectele pentru o autostradă într-o zonă protejată din 
nord-vestul Varşoviei

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul atrage atenţia asupra planurilor de transformare a drumului existent dintre 
Varşovia şi Gdansk într-o autostradă. Unul dintre traseele avute în vedere în legătură cu 
reţeaua de drumuri din jurul oraşului Lomianki, la 14 km nord-vest de Varşovia, urmează 
bazinul râului Vistula, care este o zonă Natura 2000 (PLB 140004). Aceasta rută este 
susţinută de asemenea de autorităţile locale din Lomianki. Petiţionarul propune o rută 
alternativă şi compară situaţia prezentă cu situaţia din Augustow (Via Baltica) şi cere, în 
consecinţă, Parlamentului European să intervină cât mai este timp.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

Petiţionarul se arată îngrijorat de faptul că ruta planificată pentru şoseaua specială S-7 din 
nordul Varşoviei, în municipiul Łomianki, poate aduce daune sitului Natura 2000 Dolina 
Środkowej Wisły (PLB140004 ).

Petiţionarul susţine că planurile de transformare ar aduce daune sitului Natura 2000 mai sus 
menţionat şi ar necesita, de asemenea, demolarea locuinţelor din coridorul rutier. 

De asemenea, petiţionarul susţine că proiectul se află încă într-un stadiu incipient, că aşa-zisa
„decizie de mediu” pentru proiect nu a fost eliberată şi că aprobarea proiectului nu a fost încă 
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acordată. 

Petiţia se referă la una dintre rutele avute în vedere pentru şoseaua specială S-7. Traseul
drumului nu a fost decis încă şi va fi supus aprobării de autorităţile poloneze competente. 

Datorită naturii şi amplasării proiectului, Comisia consideră că următoarele Directive ar putea 
fi aplicate: Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 
(Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului, astfel modificată de Directiva 97/11/CE2 şi Directiva 2003/35/CE3) şi 
Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică)4.

Directiva EIA 

Proiectul la care face referire petiţionarul este o şosea specială. Proiectele precum şosele 
speciale intră sub incidenţa Anexei 1 punctul 7 litera (b) la Directiva EIA „construirea de 
autostrăzi şi şosele speciale”, în cazul cărora trebuie desfăşurată o EIA înainte de aprobarea 
cererii de autorizare a proiectului. Întrucât nu a fost finalizată încă procedura privind EIA 
pentru proiect, la acest nivel Comisia nu are nici un motiv să considere că dispoziţiile 
Directivei EIA nu vor fi respectate. 

Directiva privind habitatele  

În conformitate cu articolul 6.3 din Directiva privind habitatele, toate planurile şi proiectele 
care pot avea un efect important asupra Siturilor de Importanţă Comunitară  (desemnate în 
temeiul Directivei privind habitatele) trebuie să facă obiectul unei evaluări adecvate a acelui 
efect, având în vedere obiectivele de conservare ale sitului. Această dispoziţie se aplică, de 
asemenea, Ariilor de Protecţie Specială, astfel cum prevede Directiva privind păsările 
(Directiva 79/409/CEE5 privind conservarea păsărilor sălbatice).

Întrucât nu a fost finalizată încă procedura privind posibilul impact al proiectului asupra 
reţelei Natura 2000, Comisia nu are niciun motiv să considere că dispoziţiile Directivei 
privind habitatele nu vor fi respectate.

Statelor membre au obligaţia de a lua decizii cu privire la construcţia infrastructurii de 
transport pe teritoriul lor, respectând obligaţiile comunitare. Cu toate acestea, acolo unde 
siturile Natura 2000 sunt afectate în mod negativ de un proiect, obligaţia include necesitatea 
explorării unor soluţii alternative. În cazul în care există astfel de soluţii, statului membru îi 
revine obligaţia de a evalua fezabilitatea lor tehnică şi socio-economică. În consecinţă, ar 
trebui examinate toate alternativele posibile, având în vedere impactul lor asupra reţelei Natura 
2000. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, pp. 40-48
2 JO L 73, 14.3.1997, pp. 5-15
3 JO L 156, 25.6.2003, p.17
4 JO L 206, 22.7.1992, p.7
5 JO L 103, 25.4.1979, pp. 1-18
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Concluzii

Procedurile de aprobare a proiectului sunt încă în desfăşurare, iar autorităţile poloneze ar 
trebuie să respecte cerinţele Directivei EIA şi ale Directivei privind habitatele, incluzând 
evaluarea posibilelor alternative şi amplasarea exactă a proiectului/traseului drumului. 
Petiţionarul îşi poate încă exprima nemulţumirile cu privire la traseul şoselei speciale pe 
parcursul consultării publice care trebuie organizată de autorităţile poloneze în timpul 
procedurii privind EIA şi evaluarea impactului asupra reţelei Natura 2000 înainte de 
aprobarea cererii de autorizare a proiectului.


