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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

22.1.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1087/2009, adresată de Marcin Czerniec, de cetățenie poloneză, privind 
situația din Kamieniec Zabkowicki după inundațiile din 1997 și finanțarea pentru 
măsurile de prevenire a inundațiilor prin intermediul programului intitulat 
„Programul pentru Odra - 2006”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul care este primar al orașului Kamieniec Zabkowicki (Silezia Inferioară), face 
referire la catastrofele provocate de inundațiile din Polonia din 1997 și daunele grave 
provocate orașului său natal. În vederea punerii în aplicare a măsurilor necesare de prevenire a 
inundațiilor de-a lungul râului Odra, autoritățile poloneze responsabile au elaborat „Programul 
pentru Odra - 2006”, cofinanțat de UE. Întrucât petiționarul își pune semne de întrebare 
privind bugetul autorităților și planificarea programului și, în special, a proiectului asociat 
rezervorului de apă de lângă Kamieniec Zabkowicki și întrucât el consideră, de asemenea, că 
nu se ține seama suficient de siguranța populației locale și de nevoia de protecție eficientă 
împotriva inundațiilor viitoare, el solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul este deosebit de îngrijorat în legătură cu amânarea sau nerespectarea calendarului 
de construcție a unui baraj pe râul Nysa Klodzka, în Kamienec Zablokowicki. Această zonă 
este afectată în mod regulat de inundații care provoacă daune materiale uriașe, ceea ce 
justifică necesitatea urgentă a unui baraj ca măsură tehnică ce poate preveni pierderile și 
daunele din regiune.



PE438.352v01-00 2/3 CM\802804RO.doc

RO

Afirmațiile făcute de petiționar, în măsura în care acestea se referă la planificarea și 
construcția barajului în zona afectată a orașului Kamienec Zablokowicki, nu se încadrează în 
sfera de competență actuală a Comisiei.

Acestea fiind spuse, Comisia dorește să informeze membrii Comisiei pentru petiții că 
fondurile structurale și de coeziune pot fi utilizate pentru a cofinanța o serie de investiții de 
mediu în Polonia, care includ stații de tratare a apei și de epurare a apelor uzate, gestionarea 
deșeurilor solide și măsuri de prevenire a inundațiilor, prin programul operațional 
„Infrastructură și mediu” pentru perioada 2007-2013. Măsurile tehnice pentru dezvoltarea 
unor rezervoare de apă și alte măsuri de prevenire a inundațiilor pot fi suportate din fondurile 
alocate pentru axa prioritară III: „Gestionarea resurselor și lupta împotriva riscurilor de 
mediu”. Rata maximă de cofinanțare pentru această axă prioritară este fixată la 85 %, iar 
valoarea maximă a asistenței acordate prin Fondul de coeziune acestei axe prioritare, calculată
în raport cu cheltuielile eligibile totale publice și private, este stabilită la 556 788 510 EUR.

Creșterea protecției împotriva efectelor negative ale catastrofelor naturale și prevenirea 
accidentelor grave, eliminarea efectelor acestora și readucerea mediului într-o stare adecvată, 
precum și consolidarea elementelor particulare ale sistemului de management de mediu 
reprezintă una dintre măsurile cele mai importante din cadrul acestei priorități de asistență 
acordată din fondurile UE. Prevenirea durabilă a inundațiilor ar trebui să se bazeze pe o 
planificare interdisciplinară a întregului bazin hidrografic și ar trebui să respecte ierarhia în 
trei etape a măsurilor.

În vârful ierarhiei se află „măsurile de captare a apei”, care vizează încetinirea scurgerilor și 
eficientizarea reținerii apei. Aceasta ar trebui să se bazeze pe ameliorarea exploatării 
terenurilor din bazinele hidrografice, pe prevenirea scurgerilor rapide în zonele rurale și 
urbane și pe refacerea zonelor inundabile naturale. Acest lucru include restabilirea 
capacităților terenurilor umede și ale luncilor inundabile naturale, care pot, de asemenea, să 
aducă beneficii ecologice cum ar fi conservarea biodiversității, realimentarea pânzelor 
freatice, dezvoltarea zonelor de agrement, a oportunităților de turism etc. Principalele măsuri 
care tind să fie mai eficace decât structurile de apărare împotriva inundațiilor sunt, printre 
altele, restaurarea vegetației și a pădurilor, conservarea și protecția eficace și, acolo unde este 
posibil, refacerea terenurilor umede și a luncilor inundabile, inclusiv a meandrelor râurilor, 
racordarea râurilor la luncile inundabile ale acestora, reducerea drenajului, anularea lucrărilor 
de rectificare a cursului apei și de consolidare a malurilor, lăsând râurile „să se lărgească”, 
dezvoltarea de poldere inundabile controlate care să fie folosite ca pășuni sau pentru refacerea 
pădurilor aluviale, demontarea structurilor artificiale care constituie obstacole în calea 
cursului râurilor etc.

Al doilea nivel al ierarhiei măsurilor ar trebui să se concentreze asupra protecției sănătății și 
siguranței umane și a proprietății și bunurilor de valoare, în principal în zonele urbane. 
Prioritară ar trebui să fie reabilitarea infrastructurii existente acolo unde este necesar, pentru a 
se garanta siguranța acesteia și un nivel de protecție adecvat. Noi măsuri de infrastructură pot 
fi planificate numai în cazul în care, în pofida implementării celorlalte măsuri, încă există 
riscuri [și sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, în special cele prevăzute la articolul 4
alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa].
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Informațiile referitoare la noile modificări de natură să deterioreze starea cursurilor de apă 
trebuie incluse în așa-numitele planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. De îndată ce 
Comisia va primi aceste planuri din partea Poloniei, se va realiza o evaluare amănunțită 
pentru a determina conformitatea lor cu directiva. Termenul limită de prezentare a acestor 
planuri este 22.3.2010.

Al treilea nivel al măsurilor îl constituie situațiile în care, în ciuda măsurilor de prevenție, 
inundațiile nu pot fi evitate și trebuie gestionate. Astfel de măsuri au o importanță deosebită 
având în vedere incidența crescută a evenimentelor meteorologice extreme cauzate de
schimbările climatice. Condiția esențială pentru atenuarea eficientă a pagubelor provocate de 
inundații o reprezintă previziunile și avertizările de inundații. Ar trebui pregătite și menținute 
în stare de funcționare planuri de contingență naționale și locale cuprinzătoare care să fie 
aplicate în caz de inundații, ori de câte ori pot surveni astfel de evenimente din cauza 
revărsărilor directe, a cedării barajelor ori digurilor sau a altor probleme legate de apă.

Această ierarhie a măsurilor de combatere a inundațiilor a fost integrată în criteriile de selecție 
a proiectelor și reprezintă baza unei selecții corecte și transparente a proiectelor care urmează 
să fie finanțate de Fondul de coeziune.

Cu toate acestea, în prima parte a ultimului deceniu, după „inundațiile mileniului” la care face 
referire petiționarul, s-a ajuns la concluzia că este necesar un nou instrument juridic al UE în 
ceea ce privește prevenirea, protecția și pregătirea în caz de inundații, care să completeze 
măsuri precum Directiva-cadru privind apa. Noua directivă privind inundațiile (2007/60/CE
din 23.10.2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații) va impune statelor 
membre să evalueze riscul de inundații (până la sfârșitul anului 2011), să elaboreze hărți 
detaliate de pericol și de risc de inundații (până la sfârșitul anului 2013), precum și să 
pregătească planuri de gestionare a riscurilor de inundații. Aceste planuri au drept scop
reducerea riscului de inundații pentru populație, activitatea economică, mediu și patrimoniul
cultural. Primele planuri trebuie să fie elaborate până la 22.12.2015, să rămână valabile timp 
de 6 ani și, ulterior, să fie revizuite la fiecare 6 ani. Comisia se așteaptă ca problemele ridicate 
în scrisorile adresate să fie abordate în cadrul viitorului plan de gestionare a riscurilor de 
inundații pentru râul Odra. Însă, înaintea publicării unui astfel de plan și a evaluării de către 
Comisie a conformității acestor planuri cu cerințele directivei, Comisia nu poate să determine 
dacă Polonia respectă directiva.

Concluzii:
Investiția în cazul de față nu figurează pe lista proiectelor cheie care urmează să fie prezentate în 
vederea cofinanțării pentru perioada 2007-2013; este de responsabilitatea autorității de gestionare1 să 
reconsidere importanța investițiilor amintite mai sus și, eventual, includerea lor suplimentară pe lista 
indicativă a proiectelor cheie în cadrul convenit cu Comisia Europeană.

Comisia Europeană nu poate întreprinde nicio acțiune directă în legătură cu preocupările petiționarului 
și nu este în măsură să întreprindă vreun demers în vederea sprijinirii unor proiecte individuale 
cofinanțate prin fondurile UE. Pentru informații suplimentare, petiționarul este invitat să contacteze 
autoritățile poloneze menționate aici.

                                               
1 Ministerul Dezvoltării Regionale, Monika Pałasz, directoare a Departamentului de coordonare a programelor 
infrastructurale, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varșovia.


