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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția nr. 0745/2006, adresată de Marta Brzozowska, de cetățenie poloneză, în numele 
„Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków”, privind protecția berzei albe (Ciconia 
ciconia) în Warminsko-Mazurskie din nord-estul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că barza albă (Ciconia ciconia), una dintre speciile menționate în anexa 1 
la Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind protecția păsărilor sălbatice, 
care se găsește în rețeaua Natura 2000 Warminsko-Mazurskie din nord-estul Poloniei, este 
amenințată de o serie de activități desfășurate în cadrul unui program UE de dezvoltare rurală. 
Întrucât autoritățile naționale nu au luat în considerare obiecțiile aduse de asociație, 
petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsuri pentru a garanta că programul de 
dezvoltare rurală se desfășoară în deplin acord cu legislația UE relevantă privind protecția 
mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

Petiția

Petiționarul susține că autoritățile competente nu au adoptat un plan de protecție pentru 
următorii 20 de ani referitor la o arie de protecție specială (APS), „Warminskie Bociany”, 
(PLB 280009), astfel cum prevede legislația poloneză, și prezintă informații privind statutul 
legal al sitului „Warminskie Bociany”. O parte a zonei se află în administrarea Societății 
naționale de administrare a fondului forestier (Lasy Panstwowe), în timp ce alte părți se află 
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în proprietatea unor agricultori privați. Cei din urmă tind să folosească programul cofinanțat 
de UE, mai exact Măsura 5 referitoare la împădurirea terenului agricol în cadrul oferit de 
Fondul european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Garanții, diminuând în același 
timp zona totală de teren destinat pentru hrana berzei albe (Ciconia ciconia). Procedura de 
împădurire a terenului agricol este derulată de Agenția pentru Restructurare și Modernizare a 
Agriculturii în mod direct, împreună cu proprietarii de terenuri. Autoritățile municipale emit 
atestarea doar dacă terenul în cauză urmează să fie împădurit conform planurilor locale de 
folosință a terenurilor. Legislația poloneză prevede că Agentul guvernamental pentru 
Conservarea Naturii trebuie informat doar în cazurile în care zona care urmează a fi 
împădurită se află în cadrul rețelei Natura 2000 și dacă aceasta depășește 20ha. Cu toate 
acestea, conform petiționarului, interpretarea departamentului EIA din cadrul Ministerului 
Mediului exclude obligația de a informa Agentul guvernamental pentru Conservarea Naturii, 
din moment ce proiectele de împădurire nu includ obligația de a realiza o evaluare a 
impactului. Prin urmare, este posibilă împădurirea nelimitată de teren agricol care, în plus, 
este cofinanțată din fonduri UE. Acest lucru duce la o diminuare a terenului total disponibil 
pentru hrana berzelor albe și, prin urmare, la o diminuare a numărului de berze din această 
specie protejată.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție 

Comisia este conștientă de problemele ridicate de petiție, care au făcut, de asemenea, obiectul 
unei plângeri înaintate Comisiei și înregistrate cu numărul 2007/4142.

Directiva Habitate și Directiva Păsări 

În ceea ce privește APS desemnată, Comisia subliniază că, în conformitate cu articolul 6 
alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate, „orice plan sau proiect care nu are o legătură 
directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în 
conformitate cu dispozițiile alin. (4), autoritățile naționale competente aprobă planul sau 
proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului 
respectiv și, dacă este cazul, după ce au consultat opinia publică.

Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 
alternative, planul sau proiectul trebuie totuși realizat, din motive cruciale de interes public 
major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.”

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile nu doar siturilor de importanță comunitară, ci și ariilor de 
protecție specială, în temeiul articolului 7 din Directiva Habitate, menționată anterior.

Curtea de Justiție a pronunțat mai multe hotărâri care clarifică cerințele aplicabile siturilor 
desemnate, în special în cauza C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee. În ceea ce privește evaluarea, CEJ a hotărât astfel:
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„Conform articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43, o evaluare adecvată a 
implicațiilor asupra sitului care face obiectul planului sau proiectul presupune ca, 
anterior aprobării acestuia, toate aspectele planului sau proiectului care sunt 
susceptibile ca prin ele însele sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, să 
afecteze obiectivele de conservare a sitului trebuie identificate în lumina celor mai 
pertinente cunoștințe științifice din domeniu. Autoritățile naționale competente, luând 
în considerare evaluarea adecvată a implicațiilor pescuitului mecanic de moluște 
pentru situl în cauză în lumina obiectivelor de conservare a sitului, vor autoriza o 
astfel de activitate doar dacă s-au asigurat că aceasta nu va afecta în mod negativ 
integritatea sitului respectiv. Acest lucru este valabil în cazul în care nu există 
îndoieli rezonabile de natură științifică referitoare la absența unor astfel de efecte.” 
(punctul 61)

Directiva EIA

Pe lângă cele menționate mai sus, comportă relevanță menționarea dispozițiilor Directivei 
EIA (85/337/CEE), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CEE și Directiva 
2003/35/CE1. Directiva prevede că, înaintea acordării autorizării, proiectele care pot avea 
efecte importante asupra mediului, prin natura, mărimea sau localizarea lor, inter alia, 
constituie obiectul unei evaluări a efectelor lor (articolul 2 din directivă). În Anexa II se 
enumeră o serie de proiecte [inclusiv agricultură – împădurire inițială 1 litera (d)], pentru care 
statele membre trebuie să determine dacă acestea sunt susceptibile să aibă efecte 
semnificative asupra mediului. În caz afirmativ, este necesară derularea unei EIA. 

În cauza C-392/96 Comisia împotriva Irlandei, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că 
proiectele de împădurire desfășurate trebuie să ia în considerare efectele cumulative. În caz 
contrar, unele proiecte susceptibile să aibă efecte semnificative asupra mediului pot să nu 
intre sub incidența cerinței evaluării deoarece nu ating pragurile stabilite (punctul 58). CEJ, în 
hotărârea pronunțată, a subliniat că criteriile sau pragurile stabilite de către statele membre nu 
pot lua în considerare doar amploarea proiectelor, ci și natura și locația acestora (punctul 65). 
Astfel, trebuie avute în vedere nu doar efectele cumulative, ci și faptul că uneori chiar și 
proiectele mici pot avea efecte semnificative asupra mediului dacă sunt localizate în zone 
unde factorii de mediu sunt sensibili la cele mai mici modificări (punctul 66).

Concluzii 

Comisia are motive să considere că proiectele de împădurire din cadrul siturilor NATURA 
2000 pot avea efecte negative asupra habitatelor și speciilor pentru care au fost desemnate 
siturile și că acestea se desfășoară fără o evaluare a impactului lor asupra siturilor Natura 
2000. Prin urmare, Comisia a înregistrat plângerea cu numărul 2007/4142 în vederea unor 
investigații suplimentare și va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția ulterioară a 
acestui caz.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 iulie 2008

Petiția se referă la activitățile de împădurire întreprinse în cadrul programului european de 

                                               
1 JO L 156, 25.6.2003, p. 17-25.
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dezvoltare rurală din regiunea Warminsko-Mazurskie pe un sit Natura 2000, unde se găsesc 
exemplare de barză albă (ciconia ciconia), una dintre speciile menționate în anexa I la 
Directiva 79/409/CEE a Consiliului privind protecția păsărilor sălbatice1. Petiționarul a depus 
și o plângere formală la Comisia Europeană care, după analiza inițială, a fost înregistrată cu 
numărul 2007/4142 pentru investigații suplimentare. 

Comisia a analizat materialele furnizate de reclamant. Se pare că activitățile de împădurire 
desfășurate în cadrul programului european de dezvoltare rurală sunt rezultatul unei 
transpuneri incorecte a Directivei Habitate (92/43/CEE)2 în legislația poloneză. Articolul 6 
alineatul (3) din Directiva Habitate prevede că „orice plan sau proiect care nu are o legătură 
directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă”. Cerința în cauză a fost transpusă incorect în sistemul juridic 
polonez. 

În consecință, Comisia a extins procedura privind încălcarea dreptului comunitar referitoare la 
neconformitate dispozițiilor legislației poloneze cu Directiva Habitate și a pregătit o scrisoare 
suplimentară de punere în întârziere. Problemele abordate în scrisoare includ absența evaluării 
efectelor cumulative în cadrul legislației poloneze, precum și a unei cerințe de evaluare a tuturor 
proiectelor de împădurire care ar putea avea un impact negativ asupra siturilor Natura 2000. La 6 
mai 2008, a fost adoptată decizia de inițiere a unei scrisori suplimentare de punere în întârziere a 
Poloniei.

Trebuie menționat că niciun proiect de împădurire derulat pe amplasamentul siturilor Natura 
2000 nu va fi finanțat prin Programul de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013.

În plus, trebuie observat faptul că autoritățile poloneze au informat Comisia, la 28 februarie 
2008, în legătură cu faptul că legislația poloneză a fost modificată deja pentru a armoniza 
dispozițiile poloneze cu cerințele Directivei Habitate, în ceea ce privește proiectele de 
împădurire. Având în vedere lipsa informațiilor referitoare la dispozițiile specifice, Comisia a 
solicitat să fie notificată în legătură cu măsurile specifice întreprinse. După primirea unei astfel 
de notificări, Comisia va efectua o analiză a măsurilor la nivel național pentru a verifica 
conformitatea acestora cu legislația europeană de mediu. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiția se referă la activitățile de împădurire întreprinse în cadrul programului european de 
dezvoltare rurală din regiunea Warminsko-Mazurskie pe amplasamentul unui sit Natura 2000, 
unde se găsesc exemplare de barză albă (ciconia ciconia), una dintre speciile menționate în 
anexa I la Directiva 79/409/CEE3 a Consiliului privind protecția păsărilor sălbatice. 
Petiționarul a depus și o plângere formală la Comisia Europeană care, după analiza inițială, a 
fost înregistrată cu numărul 2007/4142 pentru investigații suplimentare. 

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
3 JO L 103 25/04/1979, p. 1-18.
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Așa cum se precizează în comunicarea anterioară, problema în cauză a apărut în urma 
transpunerii incorecte a cerințelor articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate 
(92/43/CEE)1 în legislația poloneză. În urma acțiunilor întreprinse de Comisie în conformitate 
cu articolul 226 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în ceea ce privește 
transpunerea Directivei Habitate, guvernul polonez a pregătit o lege de modificare, care 
tratează în mod corect chestiunile identificate de Comisie în ceea ce privește articolul 6 
alineatul (3) din directivă, inclusiv neajunsurile legate de proiectele de împădurire. Legea a 
intrat în vigoare la 15 noiembrie 2008.

În plus, în ceea ce privește finanțarea UE, Comisia a informat autoritățile poloneze despre 
intenția de suspendare a finanțării proiectelor de împădurire derulate pe amplasamentul siturilor 
Natura 2000 fără o evaluare a impactului adecvată pentru programul de dezvoltare rurală 2007-
2013. În urma acestei acțiuni, au fost adoptate dispoziții specifice în cadrul legislației poloneze și 
al programului pentru a se asigura că niciun proiect de împădurire finanțat din fonduri UE nu se 
derulează pe un sit Natura 2000. Aceste măsuri sunt mai stricte decât cele prevăzute inițial de 
Comisie.

La 10 iunie 2008, la Varșovia a avut loc o reuniune bilaterală între serviciile Comisiei și 
autoritățile poloneze. Comisia a solicitat autorităților poloneze să evalueze potențialele daune 
cauzate speciilor protejate în conformitate cu anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE pe 
situl Natura 2000 Ostoja Warmińska de către proiectele de împădurire care au fost inițiate fără să 
fi fost efectuată vreo evaluare a impactului și a implicațiilor acestora asupra sitului și să propună 
măsuri de diminuare a efectelor. Acordul la care s-a ajuns și care vizează impactul asupra a două 
specii de păsări protejate (Ciconia ciconia și Aquilla pomarina) a fost pus la punct de Ministerul 
Agriculturii la sfârșitul lui 2008. Ulterior, după consultări cu Ministerul Mediului, rezultatele au
fost transmise Comisiei, la 18 februarie 2009. Comisia evaluează în prezent rezultatele evaluării 
întreprinse în vederea stabilirii viitoarelor măsuri care trebuie luate.

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

În ceea ce privește eventualele daune cauzate de împădurirea derulată în cadrul APS 
„Warminskie Bociany” fără efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului, Comisia a 
solicitat autorităților poloneze să evalueze posibilele daune și să propună măsuri de reducere a 
efectelor acestora. Prin urmare, autoritățile poloneze au cerut efectuarea unei evaluări ex-post 
a impactului proiectelor de împădurire asupra speciilor protejate din cadrul APS „Warminskie 
Bociany” (barză albă și acvilă țipătoare mică). Studiul a indicat că impactul împăduririi 
derulate ar putea fi unul major. În consecință, autoritățile poloneze au propus extinderea APS 
„Warminskie Bociany” cu aproximativ 2,3%. În opinia Comisiei, măsurile propuse asigură 
menținerea unui nivel adecvat de protecție a speciilor în cauză și oferă remedii pentru 
eventualele daune cauzate. 

Având în vedere toate acestea, Comisia consideră că nu este necesară nicio altă acțiune 
suplimentară în ceea ce privește aspectele semnalate de petiționar. 

                                               
1 JO L 206 22.07.1992, p. 7-50.
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