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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0884/2007, adresată de Danuta Cesarska, de cetățenie poloneză, în 
numele Asociației ecologice din Ursynów, privind un tronson al autostrăzii A2 
care urmează să treacă prin Ursynów, o suburbie a Varșoviei

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva unui proiect al autorităților poloneze de a construi 
prelungirea autostrăzii A2, care va lega, în cele din urmă, frontiera dintre Polonia și Germania 
cu cea dintre Polonia și Belarus, trecând prin suburbia varșoviană Ursynów. Ea subliniază, de 
asemenea, că această zonă a Varșoviei, un nod rutier în care se întâlnesc numeroase autostrăzi, 
suferă deja din cauza circulației intense, care creează o imensă presiune asupra mediului. 
Deoarece autoritățile competente nu au luat în considerare protestele locuitorilor afectați, 
petiționara solicită Parlamentului European să intervină pentru schimbarea traseului 
autostrăzii și pentru a asigura respectarea legislației UE în domeniul mediului în cadrul 
acestui proiect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iunie 2008

Petiția conține cinci plângeri privind construcția de noi autostrăzi care fac parte din 
coridoarele de transport internațional din zona Varșoviei, așa numitul „Nod de transport 
varșovian”. Petiționara, în numele semnatarilor plângerilor de mai sus, solicită examinarea 
comună a plângerilor întrucât acestea fac referire la proiectul strategic de construire a rutelor 
de transport din zona Varșoviei. În consecință, petițiile sunt formate din următoarele plângeri:
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 Plângere în numele „Stowarzyszenie Sasiedzkie” privind autostrada de sud a Varșoviei, 
la intersecția dintre Opacz și Lotnisko;

 Plângere privind amplasarea autostrăzii A2 în districtul Wilanow;
 Plângere privind autostrada de sud a Varșoviei, la intersecția dintre Patriotow și Lubelska;
 Plângere în numele „Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy” privind modernizarea 

autostrăzilor Armii Krajowej și Torunska;
 Plângere privind autostrada expres S-8, la intersecția dintre străzile Lazurowa și Prymasa 

Tysiaclecia.

Petiționara susține că autoritățile poloneze au decis să pună în aplicare opțiunea de trecere 
prin „oraș” a Nodului de transport Varșovia, cu efecte sociale și economice mult mai grave 
decât opțiunea „din afara orașului” a proiectului. Petiționara subliniază că standardele privind 
concentrațiile de PM10 și dioxid de nitrogen au fost depășite deja în regiunea Varșoviei și că 
proiectul nu ar face decât să înrăutățească calitatea aerului.

Comisia nu dispune de nicio informație referitoare la aceste proiecte. Ține într-adevăr de 
responsabilitatea statelor membre a-și selecta, pregăti și desfășura propriile proiecte, în 
conformitate cu competențele stabilite în baza dispozițiilor comunitare relevante și a informa 
în consecință Comisia. În conformitate cu articolului 211 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, rolul Comisiei este acela de a se asigura că statele membre respectă 
legislația comunitară. 

În baza informațiilor furnizate de către petiționară, Comisia a evaluat în mod individual 
fiecare dintre plângerile privind respectarea directivelor CE și a analizat în particular 
impactele cumulative ale proiectelor menționate mai sus, care formează conceptul general de 
„Nodul de transport Varșovia”.

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului1 (Directiva EIA)

Proiectele la care face referire petiționara cad sub incidența anexei I sau a anexei II la 
Directiva EIA, următoarele referințe fiind relevante:

 Anexa I punctul 7 litera (c) „Construirea unei șosele cu patru sau mai multe benzi sau 
realinierea și/sau lărgirea unei șosele existente cu două sau mai puține benzi pentru a o 
transforma într-o șosea cu patru sau mai multe benzi, în cazul în care șoseaua nou 
constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel 
puțin 10 km”;

 Anexa II punctul 10 litera (e) „Construirea de drumuri, porturi și instalații portuare, 
inclusiv porturile pentru pescuit (proiecte neincluse la anexa I)”.

În ceea ce privește proiectele care cad sub incidența anexei I la directivă, o evaluare EIA este 
obligatorie; pentru proiectele vizate de anexa II, statele membre trebuie să determine, fie 
printr-o examinare de la caz la caz, fie în funcție de anumite praguri și criterii, dacă proiectul 
                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40) astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE (JO 
L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p.17)
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trebuie sau nu supus unei evaluări din cauza efectelor grave pe care le poate avea asupra 
mediului, având în vedere criteriile relevante de selecție stabilite în anexa II la directivă (așa 
numita procedură de „screening”). În cazul în care autoritățile statelor membre hotărăsc că 
proiectul poate dăuna mediului înconjurător, se impune o evaluare EIA. Pe parcursul acestei 
evaluări, trebuie acoperite atât efectele directe, cât și cele indirecte ale proiectului, iar 
informațiile de mediu înaintate de către constructor autorităților competente trebuie să includă 
o descriere a posibilelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului, incluzând, după 
caz, efectele cumulative. În plus, în cadrul procedurii EIA, trebuie desfășurate și consultări cu 
publicul și cu alte autorități interesate în baza responsabilităților de mediu ale acestora, iar 
decizia de aprobare a dezvoltării lucrărilor trebuie să aibă în vedere rezultatele consultărilor 
de mai sus și informațiile pe care constructorul le pune la dispoziția autorităților competente 
ca făcând parte din desfășurarea procedurii EIA. În fine, decizia de a acorda sau a refuza 
autorizația de începere a proiectului trebuie să fie făcută cunoscută publicului.

Conform informațiilor furnizate de către petiționară, următoarele trei proiecte au fost supuse 
unei evaluări EIA: autostrada de sud a Varșoviei, la intersecția dintre Opacz și Lotnisko, 
autostrada de sud a Varșoviei, la intersecția dintre Patriotow și Lubelska și autostrada express 
S-8, la intersecția dintre străzile Lazurowa și Prymasa Tysiaclecia. Petiționara susține că 
evaluările EIA desfășurate se bazează pe informații false și, cu toate acestea, nu oferă niciun 
fel de justificare în susținerea acestei afirmații. Nu există nicio informație care să explice ce s-
a întâmplat cu celelalte două proiecte care nu au fost supuse unei evaluări EIA.

În ceea ce privește proiectul autostrăzii express S-8, la intersecția dintre străzile Lazurowa și 
Prymasa Tysiaclecia, petiționara afirmă că parametrii tehnici ai drumului au fost schimbați în 
urma aprobării locației. În Polonia, decizia privind locația unui proiect este luată abia după 
desfășurarea unei evaluări EIA. În conformitate cu anexa II, punctul 13, „orice modificare sau 
extensie a proiectelor menționate la anexa I sau la anexa II, deja autorizate, executate sau în 
curs de executare, care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului” trebuie supuse 
procedurii de screening cu scopul de a stabili dacă schimbarea parametrilor tehnici are un 
impact semnificativ asupra mediului. Nu există nicio informație care să ateste efectuarea unei 
astfel de proceduri de screening de către autoritățile competente.

Calitatea aerului

Dispozițiile generale privind evaluarea și gestionarea calității aerului sunt prevăzute în 
directiva cadru1, 96/62/CE, iar dispozițiile specifice privind anumiți poluanți, inclusiv PM10
sunt prevăzute în prima directivă secundară, 1999/30/CE2. În conformitate cu cea de-a doua 
directivă, valorile limită pentru PM10 au devenit obligatorii la 1 ianuarie 2005. Valorile limită 
pentru dioxidul de azot vor deveni obligatorii abia la 1 ianuarie 20103. 
Comisia a primit din partea Poloniei informații oficiale cu privire la evaluarea EIA, iar 
depășirea valorilor limită de PM10 în aglomerația din Varșovia fost deja luată în considerare. 
Nu există schimbări majore în ceea ce privește numărul de depășiri și limitele medii pentru 
                                               
1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55. Directiva astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO 
L 284, 31.10.2003, p.1). 
2 JO L 163, 29.6.1999, p. 41. Directiva astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei 2001/744/CE (JO L 
278, 23.10.2001, p. 35).
3 Comunitatea a adoptat, la 14 aprilie 2008, o nouă directivă privind un aer mai curat pentru Europa (care nu a 
fost încă publicată) și care va înlocui Directiva 96/62 și directivele secundare ale acesteia.
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2005 și 2006. Au fost de asemenea declarate concentrațiile anuale semnificative de dioxid de 
nitrogen peste valoarea limită care poate fi atinsă în 2010. Autoritățile poloneze au pregătit un 
plan de reducere a calității aerului și l-au prezentat Comisiei. Ține de competența statelor 
membre să decidă măsurile care trebuie incluse în plan. În conformitate cu articolele 8 și 11 
din Directiva 96/62/CE, Comisia este la curent cu punerea în aplicare a planurilor și a 
programelor și examinează sistematic progresul obținut, dar, cu toate acestea, nu are dreptul 
de a solicita ca măsuri de specifice de reducere a poluării aerului să fie întreprinse în cadrul 
acestor planuri. 

În ceea ce privește nerespectarea valorilor limită pentru PM10, Comisia a solicitat statelor 
membre în cauză, în octombrie 2007, să furnizeze informații mai multe și mai detaliate cu 
privire la măsurile luate în vederea atingerii limitelor admise. 

Evaluarea tehnică a răspunsurilor la aceste scrisori se află în curs de desfășurare, incluzând 
răspunsul Poloniei primit la 17 ianuarie 2008. Comisia va decide, pe baza acestei analize, ce 
măsuri va lua în cazul de față. În luarea acestei decizii, se va ține seama și de noua directivă 
privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, care urma să intre în 
vigoare la mijlocului lui mai. Răspunsul autorităților poloneze conține referințe explicite 
privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv a centurii menite să „fluidizeze 
traficul” și să contribuie în consecință la îmbunătățirea calității aerului. Cu toate acestea, nu 
poate fi determinat cu exactitate impactul, negativ sau pozitiv, pentru proiectul în cauză. 

În orice caz, Comisia se așteaptă ca o dezvoltare a infrastructurii de asemenea anvergură să fie 
gândită corespunzător în contextul unui plan relevant privind calitatea aerului și a tuturor 
măsurilor adecvate care trebuie luate în vederea respectării valorilor limită UE actuale și 
ulterioare referitoare la calitatea aerului. 

În baza informațiilor furnizate, nu poate fi identificată în prezent nicio încălcare a directivei 
EIA. Dacă petiționara poate furniza informații detaliate care să permită Comisiei să evalueze 
chestiunea în contextul directivei menționate mai sus, Comisia va putea investiga problema. 

Ține de responsabilitatea autorităților competente să hotărască măsurile care trebuie aplicate 
în vederea scăderii poluării aerului. Comisia verifică periodic punerea în aplicare a planurilor 
și programelor prin examinarea progresului realizat și a tendințelor din domeniul poluării 
aerului.

În ceea ce privește valorile limită stipulate de Directiva 1999/30/CE, Comisia subliniază că în 
aglomerația urbană Varșovia, valorile limită de PM10 au fost depășite în 2005 și 2006. 
Comisia examinează informațiile furnizate de către Polonia cu privire la depășirea valorilor de 
PM10 și, în baza acestei evaluări și a prevederilor din noua directivă privind calitatea aerului, 
va lua măsurile adecvate.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Informațiile suplimentare prezentate de către petiționară în septembrie 2008 se referă la cinci 
proiecte care formează „Nodul de transport Varșovia”. Comisia a evaluat în întregime 
informațiile prezentate și a formulat următoarele comentarii cu privire la fiecare proiect.
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Drumul expres S-17 (așa-numita Rocadă de est a Varșoviei)

Comisia a stabilit că proiectul a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM) în cadrul căreia s-au analizat opțiunile legate de poziție și că au fost 
respectate elementele esențiale ale procedurii EIM, astfel cum sunt prevăzute prin Directiva 
EIM 1 . Procedura EIM a fost finalizată prin decizia privind condițiile legate de mediul 
înconjurător, emisă la 19.10.2007 de voievodul (prefectul) regiunii Mazovia.

Drumul expres S-7, la intersecția cu drumul expres S-8

În prezent, autoritățile regiunii Mazovia efectuează o procedură EIM pentru drumul expres S-
7. Procedura este încă în curs de desfășurare și nu există dovezi că aceasta nu va fi finalizată 
în conformitate cu prevederile Directivei EIM.

Drumul expres S-8 de la intersecția „Konotopa” cu autostrada A-2 până la intersecția 
„Powazkowska”

Proiectul a fost împărțit în trei tronsoane: de la intersecția „Konotopa” cu autostrada A-2 până 
la intersecția „Lazurowa”; cel de-al doilea tronson de la intersecția „Lazurowa” până la 
intersecția „Prymasa Tysiaclecia”. Constructorul a înaintat o cerere adresată autorităților 
regiunii Mazovia cu privire la decizia de poziție pentru primul tronson al drumului la data de 
07.01.2004, iar pentru cel de-al doilea tronson la data de 26.08.2004. Prin urmare, procedura 
de aprobare a dezvoltării relative la primul tronson al drumului a fost inițiată înainte de 
intrarea în vigoare în Polonia a Directivei privind impactul asupra mediului (și anume la 1 
mai 2004). În consecință, Directiva EIM nu se aplică în acest caz și nu a fost identificată nicio 
încălcare a legii în această privință. Totuși, în ceea ce privește cel de-al doilea tronson al 
drumului, procedura de aprobare a dezvoltării a fost lansată după intrarea în vigoare a 
directivei, prin urmare se aplică directiva respectivă. 

Petiționara pretinde că raportul de mediu realizat înainte de decizia de locație nu conținea o 
evaluare a alternativelor privind locația. Comisia dorește să menționeze faptul că, printre 
informațiile pe care constructorul trebuie să le prezinte autorităților competente se găsește și 
„un studiu al principalelor alternative studiate de către constructor, precum și argumentele 
care au motivat fiecare decizie, luându-se în considerare impactul asupra mediului 
înconjurător”. Autoritățile naționale competente ar trebui să țină seama de concluziile la care 
s-a ajuns în urma consultărilor și de informațiile strânse în temeiul articolelor 5, 6 și 7 
(inclusiv de studiul alternativelor) în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării lucrărilor. 
Comisia va contacta autoritățile poloneze pentru a obține clarificări cu privire la informațiile 
legate de locațiile alternative care au fost furnizate și în ce măsură s-a ținut seama de aceste 
informații. 

În ceea ce privește lipsa consultării publicului din cadrul procedurii EIM la stadiul autorizației 
de construire a drumurilor (inclusiv a drumului expres S-8), astfel cum este prevăzut prin 
actul special privind drumurile, Comisia dorește să informeze petiționara că această dispoziție 

                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului (Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40) astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE 
(JO L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p.17)
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nu a fost conformă Directivei EIM. Comisia a introdus acest element în Avizul motivat (în 
temeiul articolului 226 din Tratatul CE) din data de 27.6.2007, trimis Republicii Polonia, 
privind transpunerea incorectă a Directivei 85/337/CEE (astfel cum a fost modificată) în 
legislația poloneză, menționând, printre altele, noțiunea de public vizat [articolul 1, alineatul 
(2)], informarea publicului [articolul 6, alineatul (2)], participarea efectivă la luarea de decizii 
[articolul 6, alineatul (4)] și accesul la procedura de revizuire (articolul 10a). Ca urmare a 
acestei proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor, autoritățile poloneze au pregătit o nouă 
lege care transpune cerințele directivei, inclusiv dispozițiile privitoare la participarea 
publicului. Legea a intrat în vigoare la 15.11.2008.

În ceea ce privește lipsa unei evaluări strategice de mediu (SEA) a drumului expres S-8 în 
Varșovia și în apropierea zonei Varșoviei, Comisia dorește să menționeze faptul că Directiva 
SEA1 se aplică planurilor și programelor care îndeplinesc condițiile specificate la articolele 2 
și 3 din directivă. Dacă drumul expres S-8 din interiorul Varșoviei face parte dintr-un plan sau 
dintr-un program de transport care îndeplinește criteriile specificate în articolele 2 și 3 din 
directivă, atunci un astfel de plan sau de program va trebui să facă obiectul unei SEA.
Proiectele individuale, precum construirea unor șosele, se supun Directivei EIM.

Petiționara pretinde că procedura administrativă relativă la drumul S-8 nu a luat în considerare 
cerințele privind poluarea aerului în Varșovia, mai exact, depășirea valorilor limită ale 
particulelor PM10 și ale dioxidului de azot. Cu privire la PM10, Comisia a primit o plângere 
similară relativă la poluarea aerului cu particulele PM10 în orașul Varșovia, care depășesc 
valorile limită stabilite în anexa III la Directiva 1999/30/CE2. Comisia Europeană a emis 
scrisori prin care solicită Poloniei explicații cu privire la măsurile luate în vederea 
îmbunătățirii situației. De asemenea, trebuie menționat faptul că o nouă Directivă 
(2008/50/CE) 3  care controlează calitatea aerului a intrat în vigoare la 11.06.2008. Noua 
directivă permite statelor membre să notifice prelungiri ale perioadei de timp necesare 
aplicării unora dintre valorile limită prevăzute de directivă. Polonia și-a exprimat dorința de a 
utiliza derogarea permisă de directivă, solicitând această derogare în scris la data de 
31.10.2008. În conformitate cu directiva, Comisia are la dispoziție 9 luni pentru a evalua 
notificarea, care este supusă unei serii de cerințe, inclusiv realizarea unui plan privind 
calitatea aerului prin care se arată modul în care se va respecta atingerea valorilor limită.

În ceea ce privește pretinsa lipsă de luare în considerare a poluării aerului cu dioxid de azot, 
anexa II la Directiva 1999/30/CE în vigoare privind calitatea aerului (precum și anexa XI la 
noua directivă) solicită statelor membre respectarea valorilor limită de dioxid de azot în 
vederea protejării sănătății umane până la data de 1.1.2010. Prin urmare, la ora actuală 
Comisia Europeană nu poate lua măsuri de controlare a valorilor stabilite de directivă.

Cu privire la locația punctelor de monitorizare, noua Directivă privind calitatea aerului 
(precum și vechea Directivă 1999/30/CE) specifică criteriile pentru stabilirea numărului 
minim de puncte de prelevare de probe din fiecare zonă sau aglomerare urbană (anexa V) și 
                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 

anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA) (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
2 Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul 

de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător (JO L 163, 29.6.1999, p. 41).
3 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).
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criteriile pentru amplasarea acestora (anexa III). Amplasarea punctelor de prelevare, care 
vizează protejarea sănătății umane, trebuie făcută astfel încât să furnizeze informații privind 
regiunile din cadrul zonelor sau aglomerațiilor care prezintă cele mai mari concentrații care 
pot afecta populația în mod direct sau indirect, precum și nivelurile reprezentative pentru 
expunerea populației în general. Conform datelor oficiale pe care Polonia le-a trimis Comisiei, 
aglomerația Varșoviei dispune de șase puncte de prelevare pentru măsurarea dioxidului de 
azot NO2; de unsprezece puncte de prelevare pentru măsurarea particulelor Pm10; și de două 
puncte pentru măsurarea PM2,5 existente. Numărul punctelor de prelevare respectă obligația 
prevăzută de legislație, conform căreia sunt necesare cel puțin cinci puncte de prelevare 
pentru NO2 și șapte puncte de prelevare pentru particulele PM10 și PM2,5, prezente în 
aglomerațiile cu o populație de 1,5-2 milioane de locuitori. Pentru a evalua în mod eficient 
calitatea aerului pe tot teritoriul zonelor și aglomerațiilor, statele membre trebuie să 
selecționeze amplasarea corespunzătoare a punctelor de prelevare, garantând funcționarea a 
cel puțin unei stații de monitorizare de fond urban și a unei stații de monitorizare de tip trafic.
Bazându-se pe datele oficiale disponibile, Comisia Europeană nu a identificat nicio încălcare 
a legislației europene.

Autostrada A-2 din Voievodatul Mazovia

Petiționara afirmă că autostrada care leagă frontiera cu Voievodatul Lodzkie de intersecția 
„Konotopa” a fost împărțită în patru tronsoane și a primit patru decizii de poziție diferite și 
patru proceduri EIM. Petiționara pretinde că procedurile EIM nu au ținut seama de impactul 
general al autostrăzii asupra mediului. Comisia va contacta autoritățile poloneze pentru a 
investiga modul în care au fost evaluate efectele cumulate ale autostrăzii.

„Studiul de pre-fezabilitate pentru dezvoltarea durabilă a nodului de transport Varșovia, în 
colaborare cu Coridoarele Pan-Europene I, II și VI” a fost co-finanțat prin fondul ISPA 
(2000/PL/P/PA/002). Directivele CE nu prevăd nicio obligație de efectuare a unei EIM sau 
SEA pentru acest studiu.

Drumul expres S-2 de la intersecția „Konotopa” la intersecția „Lubelska” cu autostrada A-2 
(așa-numita Rocadă de sud a Varșoviei)

Petiționara pretinde că proiectul a fost împărțit în trei tronsoane și că deciziile privind locația 
primelor două tronsoane ale drumului (respectiv primul tronson: intersecția „Konotopa” –
intersecția „Aeroport” și cel de-al doilea tronson: intersecția „Aeroport” - intersecția 
„Pulawska”) nu au fost precedate de o procedură EIM. Comisia va contacta autoritățile 
poloneze pentru a investiga care sunt motivele care au dus la divizarea proiectului, precum și 
respectarea Directivei EIM cu privire la articolul 2 coroborat cu articolul 4, alineatul (1) și 
articolele 5 – 9.

Concluzii

Pe baza informațiilor obținute referitoare la Rocada de est a Varșoviei și drumul expres S-7, 
Comisia nu are motive să considere că legislația europeană nu este aplicată corect în cadrul 
acestor proiecte. 
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În legătură cu celelalte proiecte: autostrada A-2 din Voievodatul Mazovia; drumul expres S-8 
de la intersecția „Lazurowa” până la intersecția „Prymasa Tysiaclecia”; și drumul expres S-2 
de la intersecția „Konotopa” la intersecția „„Lubelska”, Comisia va cere autorităților poloneze 
informații suplimentare pentru a fi în măsură să investigheze problemele ridicate de 
petiționară.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 7 iulie 2009

La 4 decembrie 2008, Comisia a trimis o notă Ministerului polonez pentru mediu, solicitând 
informații cu privire la respectarea dispozițiilor Directivei EIA cu privire la următoarele 
proiecte: 
 autostrada A-2 din Voievodatul Mazovia;
 drumul expres S-8 de la intersecția „Lazurowa” până la intersecția „Prymasa 

Tysiaclecia”; și
 drumul expres S-2 de la intersecția „Lazurowa” până la intersecția „Prymasa 

Tysiaclecia”. 

Comisia a primit răspunsul la nota de mai sus la 15 mai 2009. Răspunsul trimis de autoritățile 
poloneze este însoțit de o documentație voluminoasă cuprinzând și copii ale rapoartelor de 
mediu și ale deciziilor administrative. În prezent Comisia evaluează răspunsul și documentația 
și va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatele evaluării sale.

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

„Comisia a evaluat răspunsul și documentația furnizate de autoritățile poloneze la 15 mai 
2009 privind conformitatea următoarelor proiecte cu Directiva EIA1: 

 autostrada A-2 din Voievodatul Mazovia;
 drumul expres S-8 de la intersecția „Lazurowa” până la intersecția „Prymasa 

Tysiaclecia”; și
 drumul expres S-2 de la intersecția „Konotopa” până la intersecția „Lubelska”. 

Concluziile evaluării Comisiei sunt prezentate mai jos. 

Autostrada A-2 din Voievodatul Mazovia

În ceea ce privește afirmația petiționarei conform căreia traseul autostrăzii care leagă frontiera 
cu Voievodatul Lodzkie de intersecția „Konotopa” a fost împărțit în patru tronsoane și nu 
dispune de o evaluare a impactului general asupra mediului, Comisia nu a identificat nicio 
încălcare a Directivei EIA. Din explicațiile furnizate de autoritățile poloneze, rezultă că 
autostrada a fost împărțită și a făcut obiectul a patru decizii de locație cu privire la tronsoanele 
astfel rezultate. Cu toate acestea, deși autostrada a fost împărțită din motive tehnice, a existat 
un raport de mediu care a acoperit și evaluat impactul aspra mediului al întregului proiect de 
la frontiera cu Voievodatul Lodzkie la intersecția „Konotopa”. Acest raport de mediu a fost 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIA) (JO L 175, 5.7.1985, p. 40) astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE (JO 
L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).
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folosit în procedurile EIA desfășurate înainte de emiterea fiecăreia dintre deciziile privind 
locația menționate mai sus. În plus, raportul de mediu elaborat în următoarea etapă a
procedurii de autorizație (și anume pentru decizia privind condițiile de mediu) se referă, de 
asemenea, la întreaga autostradă. 

Drumul expres S-8 de la intersecția „Lazurowa” până la intersecția „Prymasa Tysiaclecia”

În primul rând, Comisia dorește să sublinieze faptul că procedura privind decizia de locație 
pentru proiect a fost inițiată la 26 august 2004. Întrucât statele membre aveau obligația de a 
transpune amendamentele Directivei 2003/35/CE înainte de 25 iunie 2005, dispozițiile acestei 
directive nu se aplică în cazul acestui proiect. 

În ceea ce privește afirmația petiționarului legată de lipsa de alternative din raportul de mediu 
elaborat înainte de decizia de locație, concluzia Comisiei este că raportul de mediu includea o 
referință la studiul anterior elaborat în 2000 („Evaluare tehnică comparativă a opțiunilor de 
ieșire înspre Vest a drumurilor naționale nr. 2 și 17 în direcția Poznan”). Acest studiu analiza 
două alternative privind locația drumurilor: opțiunea 1, continuarea rutei AK pe coridorul de 
drum inclus în planul de dezvoltare teritorială al orașului Varșovia; opțiunea 2, propusă în 
„Analiza condițiilor și direcțiilor de dezvoltare a Varșoviei”, la vest de Konotopa continuând 
de-a lungul coridorului de drum NS. Pe baza rezultatelor acestui studiu, constructorul a ales 
opțiunea 1 de construire, iar raportul de mediu, elaborat pentru decizia de locație, a evaluat 
impactul acestei opțiuni asupra mediului. După cum a fost menționat în comunicarea 
anterioară, Comisia dorește să sublinieze faptul că articolul 5 alineatul (3) din Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE, impune inițiatorului 
proiectului să prezinte „un plan al principalelor alternative studiate de către inițiatorul 
proiectului și o prezentare a principalelor motive care să susțină alegerea lui, luând în 
considerare efectele asupra mediului.” În opinia Comisiei, informațiile incluse în raportul de 
mediu par să îndeplinească această cerință, adică există un plan al alternativelor analizate, 
precum și o justificare pentru alegerea opțiunii 1, de unde rezultă că nu poate fi stabilită nicio 
încălcare a dispozițiilor directivei. 

În ceea ce privește lipsa de informații din decizia de locație referitoare la modul în care au fost 
luate în considerare comentariile înaintate în timpul consultărilor publice și presupusa 
încălcare a articolului 8 din Directivă, Comisia nu a putut stabili nicio încălcare pe baza 
documentației puse la dispoziție de autoritățile poloneze. Trebuie notat faptul că, în 
conformitate cu articolul 8 din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE, rezultatele consultărilor trebuie să fie luate în considerare în cadrul 
procedurii de autorizare. În plus, articolul 9 alineatul (1) prevede ca în momentul luării unei 
decizii privind acordarea autorizației, autoritățile competente trebuie să pună la dispoziția 
publicului, printre altele, „conținutul deciziei și orice condiție aferentă”, precum și 
„principalele motive și considerente pe care se bazează decizia”. Într-adevăr, în decizia de 
locație se afirmă faptul că autoritățile competente au asigurat participarea publicului și au 
analizat comentariile înaintate în timpul procedurii. În plus, decizia și conținutul acesteia au 
fost puse la dispoziția publicului. Prin urmare, prevederile articolelor 8 și 9 alineatul (1) din 
Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE, par a fi fost 
respectate în procedura privind decizia de locație. 

În ceea ce privește presupusa modificare a proiectului după decizia privind locația, 
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documentația oferită de autoritățile poloneze a confirmat faptul că, într-adevăr, au fost 
modificați anumiți parametri tehnici din proiectul aprobat prin autorizația de construcție (și 
anume numărul benzilor, de la 2 x 2 benzi cum fusese prevăzut inițial în decizia de locație la 2 
x 4 benzi pe ultimul tronson de 700 m înainte de intersecția „Prymasa Tysiaclecia” din 
autorizația de construcție). Potrivit informațiilor incluse în raportul de mediu elaborat în iunie 
2005, în cadrul procedurii de autorizare a construcției, numărul benzilor a fost modificat în 
scopul adecvării la traficul preconizat. Această schimbare nu presupunea nicio extindere a 
limitelor proiectului și, prin urmare, nu a fost necesară modificarea deciziei de locație. Este 
important de remarcat faptul că proiectul a făcut obiectul procedurii EIA de două ori: prima 
dată în faza deciziei de locație și a doua oară în faza autorizației de construcție. Raportul de 
mediu elaborat în cadrul procedurii de acordare a autorizației de construcție a reevaluat 
efectele proiectului asupra mediului și a luat în considerare noile informații devenite 
accesibile în timpul elaborării proiectului, cum ar fi creșterea numărului de benzi pe ultimul 
tronson al drumului. Prin urmare, proiectul modificat a făcut obiectul unei evaluări privind
efectele asupra mediului, astfel încât, în această privință, Comisia nu poate identifica nicio 
încălcare a Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE. 

În ceea ce privește depășirea valorilor de pulberi în suspensie (PM10) și de dioxid de azot în 
Varșovia, Comisia dorește să sublinieze faptul că această problemă nu este legată direct de 
autorizarea proiectului de drum în chestiune. 

Drumul expres S-2 de la intersecția „Konotopa” până la intersecția „Lubelska”

În ceea ce privește afirmația că proiectul a fost împărțit în trei secțiuni și că primele două 
(intersecția „Konotopa” – intersecția „Lotnisko” și intersecția „Lotnisko” – intersecția 
„Puławska”) nu au fost supuse unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, 
Comisia nu poate stabili nicio încălcare a Directivei EIA, pe baza documentației puse la 
dispoziție de autoritățile poloneze. Din explicațiile furnizate de autoritățile poloneze reiese 
faptul că, deși drumul expres a fost împărțit în trei tronsoane din motive tehnice, a existat un 
raport de mediu elaborat în faza deciziei de locație în care se evalua impactul întregului drum 
expres S-2 de la intersecția „Konotopa” la intersecția „Puławska”. Acest raport a fost utilizat 
în cadrul fiecărei proceduri EIA desfășurate în faza deciziei de locație. În plus, pentru 
tronsonul „Lotnisko”-„Puławska”, precum și pentru tronsonul „Konotopa”-„Lotnisko”, 
procedura EIA a fost efectuată, de asemenea, în faza deciziei de mediu. Pentru tronsonul 
„Puławska”-„Lubelska”, procedura EIA este în curs de desfășurare. Astfel, deși proiectul a 
fost împărțit în tronsoane, fiecare dintre acestea a făcut obiectul unei proceduri EIA, iar
efectele cumulative au fost analizate și evaluate. Prin urmare, Comisia nu a putut stabili o 
încălcare a Directivei EIA. 

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile poloneze, Comisia nu a putut identifica o 
încălcare a Directivei EIA în ceea ce privește cele trei proiecte de drumuri menționate mai sus. 

Notificarea Poloniei cu privire la depășirea valorilor de PM10 și NO2 în Varșovia nu este 
direct legată de procedurile de autorizație pentru proiectele menționate mai sus. 


