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 COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0897/2007, adresată de Janusz Wilczynski, de cetățenie poloneză, 
privind nerespectarea de către autoritățile poloneze a Directivei 2003/35/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și a 
Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, cu referire la proiectul de 
autostradă din sudul Poloniei.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la proiectul autostrăzii A-4 de la granița Poloniei cu Germania până la 
granița Poloniei cu Ucraina, al cărei tronson Zgorzelec-Krzyzowa va afecta proprietățile 
petiționarului din Nowogrodziec și Boleslawiec (Silezia Inferioară). Petiționarul susține faptul 
că, în procesul de aprobare a proiectului, autoritățile din Silezia Inferioară au încălcat 
numeroase dispoziții ale Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și 
ale Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului. Petiționarul susține că astfel de încălcări ale legislației UE în 
domeniul mediului reprezintă o practică normală în Polonia, aducând ca argument faptul că 
directiva privind evaluarea impactului asupra mediului nu a fost respectată în ceea ce privește 
extinderea autostrăzii A-2 prin suburbia varșoviană Ursynów. Drept urmare, acesta solicită 
măsuri din partea Parlamentului European pentru asigurarea respectării legislației UE în acest 
domeniu, în general, și în special în ceea ce privește lucrările de construcție aflate în 
desfășurare pe tronsonul dintre Zgorzelec și Krzyzowa.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiția se referă la construirea unui nou tronson al autostrăzii A-4 de la Zgorzelec la 
Krzyzowa. 

Petiționarul susține că, în procesul de aprobare a deciziei de mediu privind construirea 
proiectului în cauză, autoritățile poloneze au încălcat dispozițiile Directivei 85/337/CEE1 a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la 
elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 
85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul 
la justiție (în continuare Directiva EIA). Petiționarul este de părere că, deoarece este posesorul 
pământului pe care se va desfășura proiectul de investiție, ar trebui să fie tratat ca „public în 
cauză” conform definiției din directivă. Prin urmare, acesta susține că dispozițiile Directivei 
EIA privind informațiile furnizate către public (în special articolul 6 alineatele (2), (4) și (5) și 
articolul 9 alineatul (10a)) au fost încălcate de Polonia, deoarece autoritățile poloneze nu l-au 
informat pe el și comunitatea locală cu privire la deciziile de mediu luate de Voivoide 
(autoritate districtuală) din 9 noiembrie 2006 și, prin urmare, nu i s-a oferit nicio ocazie 
eficientă de a participa la procedurile administrative astfel cum este prevăzut în directivă. În 
special, petiționarul afirmă că informațiile privind decizia Voivode nu au fost publicate în nici 
unul din cele mai citite ziare locale (de exemplu Slowo Polskie, Gazeta Wroclawska) și, mai 
mult, nu au fost postate anunțuri în municipalitățile Nowogrodziec și Boleslawiec cu privire la 
investiția în cauză, lucru care, potrivit spuselor petiționarului, reprezintă modalitatea obișnuită 
de informare a publicului în regiune. Petiționarul ridică de asemenea problema lucrărilor de 
construcție care au început înainte ca statul să-i achiziționeze terenul.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că a mai fost înregistrată o plângere privind problema 
participării publicului cu privire la investiția în cauză.

Evaluarea impactului asupra mediului
Dispozițiile Directivei EIA se referă, printre altele, la evaluarea impactului asupra mediului 
pentru proiectele de construcție a drumurilor. Consultarea publică este un element important 
al procedurii. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența stabilită a Curții Europene de 
Justiție (cauza C-396/92, Bund Naturschutz; cauza C-81/96 Haarlemmerliede), Directiva EIA 
nu se aplică în cazul în care procedura de consimțământ privind dezvoltarea a fost inițiată 
înainte de data intrării în vigoare a directivei.

Comisia a examinat în detaliu informațiile oferite de către petiționar atât în cadrul petiției, cât 
și ca plângere. Din documentele prezentate reiese că procedura de investiții a fost inițiată la 
mijlocul anilor 90, astfel încât procedura de consimțământ pentru proiect a fost inițiată cu 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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mult înainte de data intrării în vigoare a Directivei EIA pentru Polonia, care a avut loc la 1 
mai 2004.

Mai mult, Comisia ar dori să informeze Parlamentul European că a demarat deja o procedură 
privind încălcarea referitor la dispozițiile privind consultarea publică în baza faptului că 
cerințele Directivei EIA nu sunt respectate pe deplin conform dispozițiilor legislației 
poloneze. Este important să se sublinieze faptul că acesta este un caz general de 
neconformare, care nu este legat de un anumit proiect. O scrisoare de somare (primul 
avertisment scris) pe această temă a fost adresată Poloniei la 4 iulie 2006. Autoritățile 
poloneze au răspuns la 4 septembrie 2006. După ce a examinat răspunsul Poloniei ca fiind 
nesatisfăcător, Comisia a emis un aviz motivat (al doilea avertisment scris) la 29 iunie 2007.

Implicarea finanțării UE

Cu privire la problema finanțării comunitare, care a fost adusă în discuție de petiționar în 
plângerea acestuia, Comisia observă că, pentru primirea de finanțare CE, dispozițiile 
legislației CE de mediul, inclusiv procedurile de consultare publică ale Directivei EIA nu 
trebuie respectate în totalitate. „Construirea Autostrăzii A4, tronsonul Zgorzelec – Krzyzowa” 
a fost aprobată pentru cofinanțare din Fondul de Coeziune conform referinței 
2004/PL/16/C/PT/004 în 2004. Totuși, deoarece procedurile solicitate de Directiva EIA nu au 
fost respectate atunci când proiectul a fost prezentat Comisiei Europene pentru cofinanțare în 
august 2004, plățile au fost condiționate de obligația statului membru de a prezenta Comisiei 
Europene dovezi ale respectării Directivei EIA. Până în prezent, autoritățile poloneze nu au 
furnizat suficiente informații care să dovedească respectarea dispozițiilor cheie ale Directivei 
EIA, drept pentru care nu au fost aprobate plăți din Fondul de Coeziune pentru acest proiect. 
Atunci când autoritățile poloneze vor prezenta informații, acestea vor fi examinate minuțios 
cu privire la conformarea la normele de mediu ale UE înainte de a se efectua orice plată din 
fonduri comunitare.

Problema compensației pentru teren 

Comisia ar dori să remarce faptul că problema compensației pentru teren și faptul că lucrările 
de construcție au început înainte de achiziționarea terenului depășește competențele Comisiei, 
ținând de responsabilitatea statelor membre. 

Concluzii

Deoarece petiția ridică probleme referitoare la dispozițiile Directivei EIA privind consultarea 
publică, Comisia a luat deja măsuri în ceea ce privește neconformarea dispozițiilor poloneze 
la cerințele Directivei EIA privind participarea publicului. Comisia înțelege faptul că 
autoritățile poloneze elaborează în prezent un proiect de lege menit să abordeze observațiile 
Comisiei din cadrul avizului motivat. 

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

Într-o scrisoare din 10 august 2009, trimisă Comisiei pentru petiții prin fax la 10 septembrie 
2009, petiționarul a trimis documente noi cu privire la petiție. În scrisoare, petiționarul și-a
exprimat dezamăgirea față de acțiunile întreprinse de Comisie și a declarat că decizia acesteia 
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de a închide cazul a fost prematură, având în vedere că nu s-au eliberat niciun fel de avize de 
mediu pentru proiectul în cauză și, mai mult, nu s-au oferit niciun fel de compensații pentru 
proprietatea petiționarului. Pe baza celor menționate anterior, petiționarul a solicitat 
intervenția Parlamentului European.
Petiționarul a anexat și scrisoarea sa de la 21 august 2009, adresată Comisiei, în care solicita 
Comisiei Europene să oblige Polonia să nu mai utilizeze autostrada A4, tronsonul Zgorzelec-
Krzyżowa, pe baza acelorași premise precum cele menționate anterior (lipsa avizelor de 
mediu pentru proiectul în cauză) și în care denunța încălcarea Directivei 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1. În cele din urmă, 
petiționarul afirma că, nici până în prezent, investitorul nu a achiziționat proprietatea în care 
s-a făcut investiția.

Trebuie specificat faptul că, în scrisorile din 10 și 21 august 2009, Comisiei Europene i-au 
fost prezentate preocupări similare celor menționate anterior. 

Comisia ar dori să stabilească situația de fapt înainte de a-și prezenta analiza juridică. Pe baza 
informațiilor disponibile, Comisia a ajuns la concluzia că proiectului în cauză i s-au eliberat 
avize de mediu valabile, în conformitate cu prevederile legislației poloneze. În consecință, 
afirmația referitoare la o lipsă a avizelor de mediu nu pare a fi justificată.

În ceea ce privește eventuala încălcare a Directivei EIA, după cum s-a stabilit în comunicarea 
anterioară, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție (cauza C-3926/92,
Bund Naturschutz; cauza C-81/96 Haarlemmerliede), prevederile Directivei EIA nu se aplică 
proiectelor în care procedura de autorizare a fost inițiată înainte de data intrării în vigoare a 
directivei. În cazul Poloniei, dispozițiile Directivei EIA au devenit obligatorii din data 
aderării, și anume de la 1 mai 2004. Având în vedere că în cazul proiectului în cauză, cererile 
de obținere a autorizației au fost depuse în 1997, adică înainte de aderarea Poloniei la Uniunea 
Europeană, în conformitate cu jurisprudența stabilită a Curții de Justiție, dispozițiile Directivei 
EIA nu sunt aplicabile.

Deoarece petiția a identificat probleme referitoare la dispozițiile Directivei EIA privind 
consultarea publică, Comisia a luat deja măsuri în ceea ce privește neconformitatea
dispozițiilor poloneze cu cerințele Directivei EIA. În urma acestei acțiuni, autoritățile 
poloneze au adoptat o nouă lege privind accesul la informațiile legate de mediu și de protecția 
mediului, participarea publică la protecția mediului și evaluarea impactului asupra mediului,
care a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2008. Noua lege soluționează în mod corespunzător 
insuficiențele identificate în procedura privind încălcarea dreptului comunitar.

În ceea ce privește afirmația petiționarului referitoare la o presupusă încălcare, în cazul
acestui proiect, a Directivei privind habitatele, pe baza informațiilor furnizate de către 
petiționar, Comisia nu este în măsură să constate o încălcare a directivei. Mai mult, din 
informațiile trimise de către petiționar sub formă de plângere adresată Comisiei s-ar putea 
deduce că petiționarul presupune o încălcare a prevederilor procedurale care reies din articolul 
6 alineatele (3) și (4) din Directiva privind habitatele. În această privință, Comisia ar mai dori 
să remarce următoarele: în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza 209/04 
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Comisa vs. Austria, prevederile procedurale de la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 
privind habitatele sunt obligatorii pentru statele membre numai în cazul proiectelor ale căror 
cererile de obținere a autorizației au fost depuse după data la care directiva devine obligatorie 
pentru statele membre respective, această dată fiind, în cazul Poloniei, 1 mai 2004. Luând în 
considerare concluziile anterioare referitoare la inițierea procedurii de investiție pentru 
proiectul în cauză, în conformitate cu jurisprudența stabilită a Curții de Justiție, nu se poate 
constata o încălcare a prevederilor procedurale ale Directivei privind habitatele.

În timp ce prevederile sus-menționate ale Directivei privind habitatele și ale Directivei EIA nu 
sunt aplicabile în cazul proiectului în cauză, decizia de finanțare a Comisiei1 prevede ca 
aceasta să evalueze conformitatea proiectului cu dispozițiile juridice comunitare și, în special, 
cu Directiva EIA. După cum s-a specificat în comunicarea anterioară, aprobarea cofinanțării a 
fost condiționată de respectarea prevederilor Directivei EIA. Potrivit informațiilor furnizate 
Comisiei, prevederile principale ale Directivei EIA au fost respectate în ceea ce privește 
proiectul în cauză.

Mai mult, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, având în vedere că proiectul trece printr-o 
serie de situri Natura 2000, autoritățile poloneze și-au exprimat interesul cu privire la
asigurarea de măsuri compensatorii în cazul eventualelor daune pe care le-ar fi putut cauza 
proiectul asupra speciilor și habitatelor protejate de legislația comunitară din domeniul 
mediului. În primul rând, ca măsură compensatorie, s-a convenit cu Comisia asupra 
desemnării, până la sfârșitul anului 2009, a două noi arii de protecție specială. Apoi, în ceea 
ce privește siturile de importanță comunitară (SIC), statutul juridic al siturilor asupra cărora 
proiectul în cauză ar fi putut avea un impact semnificativ s-a schimbat, datorită faptului că 
Polonia a propus Comisiei includerea unei noi liste de situri în lista SIC pentru regiunea 
continentală. În urma acestei schimbări, investitorul a solicitat un nou aviz de mediu, 
suplimentar, deoarece autoritățile poloneze au dorit să prevadă un cadru obligatoriu din punct 
de vedere juridic pentru măsurile de atenuare privind posibilul impact al proiectului asupra 
siturilor de importanță comunitară. 

În ceea ce privește afirmația petiționarului privind lipsa compensației pentru proprietățile din 
zonă, Comisia ar dori să facă referire la comunicarea sa anterioară, în care a explicat că 
problema unei astfel de compensații se află în afara domeniului său de competență, subiectul 
încadrându-se pe deplin în domeniul de responsabilitate al statelor membre.

Având în vedere că nu se poate constata nicio încălcare a dreptului comunitar din domeniul
mediului în cazul investiției respective, și, mai mult, că problemele identificate cu privire la 
prevederile de consultare publică ale Directivei EIA au fost soluționate, Comisia nu consideră 
că sunt necesare acțiuni suplimentare în cazul problemelor prezentate de către petiționar. Prin 
urmare, dosarul Comisiei cu privire la acest subiect a fost închis în iunie 2009.

                                               
1 Decizia Comisiei K(2004) 5578, 22 XII 2004.


