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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1318/2008, adresată de Joanna Smolinska, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației ecologice „Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek”, privind 
nerespectarea legislației de mediu a UE în cazul exploatării agregatelor din 
apropierea unui sit Natura 2000 din sudul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la exploatările miniere din apropierea sitului Natura 2000 - Pasmo 
Krowiarki (PLH020019) în vederea extracției de agregate Petiționara subliniază că acestea 
reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor Directivelor 85/337/CEE și 97/11/CE ale 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 
De asemenea, petiționara subliniază că locuitorilor afectați nu li s-a cerut părerea în legătură 
cu activitățile de excavare respective și că autoritățile poloneze competente s-au făcut în acest 
fel vinovate de încălcarea prevederilor Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 mai 2003 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 
în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție. Prin urmare, petiționara 
solicită Parlamentului European să intervină și să împiedice distrugerea mediului natural din 
zona respectivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Luând în considerare natura și localizarea proiectului, Comisia consideră că pot fi aplicabile 
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următoarele directive: Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului (Directiva SEA)1, Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată de 
Directiva 97/11/CE3 și Directiva 2003/35/CE4 (Directiva EIA), Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică5 (Directiva Habitate). 

Directiva privind evaluarea efectelor asupra mediului

În conformitate cu Directiva 2001/42/CE, statele membre trebuie să asigure efectuarea unei 
evaluări ecologice pentru planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului. La articolul 3 alineatul (2) din directivă se prevede că o evaluare ecologică este 
obligatorie pentru planurile și programele care sunt elaborate, printre altele, pentru utilizarea 
terenului și care definesc cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele 
I și II din Directiva EIA va putea fi autorizată în viitor. De asemenea, se prevede o evaluare 
pentru acele planuri și programe care, având în vedere efectele probabile asupra siturilor 
Natura 2000, intră sub incidența cerințelor de la articolele 6 și 7 din Directiva 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. 

Definiția „planurilor și programelor” include și „orice modificări” aduse acestora. Potrivit 
directivei, planurile și programele care definesc utilizarea unor zone limitate la nivel local sau 
reprezintă modificări minore la planurile sau programele enumerate la articolul 3 alineatul (2) 
vor face obiectul unei evaluări ecologice numai în cazul în care statele membre stabilesc că 
acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, ținând seama de criteriile de selecție 
pertinente din anexa II la directivă. Dacă autoritățile competente stabilesc că pot exista efecte 
semnificative asupra mediului, efectuarea unei evaluări ecologice este obligatorie. 
Astfel, în cazul de față, autoritatea competentă ar trebui să respecte cerințele Directivei SEA 
și să stabilească dacă modificările aduse planului existent privind utilizarea terenului în 
municipalitatea Kłodzko, satul Żelazno, pot avea efecte semnificative asupra mediului. În 
funcție de decizia autorității competente, se va efectua o evaluare ecologică. În continuare, ar 
trebui elaborat raportul de mediu și, în cadrul evaluării, ar trebui să aibă loc consultări ale 
publicului și ale autorităților care ar putea fi interesate datorită responsabilităților lor 
specifice. La elaborarea planului și înainte de adoptarea sau prezentarea acestuia în cadrul 
procedurii legislative trebuie să se țină seama de raportul de mediu, precum și de opiniile 
exprimate pe parcursul consultărilor mai sus-menționate. 

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată, 
statele membre trebuie să se asigure, înaintea acordării autorizării, că proiectele care pot avea 
efecte importante asupra mediului, din cauza, inter alia, naturii, mărimii sau localizării lor, 

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48
3 JO L 73, 14.3.1997, p. 5-15
4 JO L 156, 25.6.2003, p. 17 
5 JO L 206, 22.7.1992.
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trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului. Aceste proiecte sunt 
definite la articolul 4, care face trimitere la anexele I și II la directivă.

Carierele și exploatările miniere de suprafață, precum și orice modificare sau extindere a 
acestora intră sub incidența Directivei EIA. În cazul proiectelor enumerate în anexa I, 
evaluarea impactului asupra mediului este obligatorie. Proiectele din anexa II trebuie supuse 
unui așa-numit proces de selecție ([articolul 4 alineatele (2) și (3) din directiva EIA] prin care 
se determină, fie prin examinarea fiecăruia în parte, fie pe baza unor criterii sau limite, dacă 
proiectul urmează să facă obiectul unei evaluări datorită posibilelor efecte semnificative 
asupra mediului, luând în considerare criteriile pertinente de selecție din anexa III a directivei. 
Dacă autoritatea națională consideră că, având în vedere caracteristicile sale, nu este necesară 
o evaluare a impactului unui proiect asupra mediului, decizia sa trebuie să includă sau să fie 
însoțită de toate informațiile care permit să se verifice dacă aceasta se bazează pe o selecție 
adecvată și să fie accesibilă publicului. În cazul în care un stat membru decide că un proiect 
va avea efecte semnificative asupra mediului, trebuie se efectueze o evaluare a impactului 
asupra mediului (EIA).

EIA trebuie să identifice, să descrie și să evalueze, într-o manieră adecvată, efectele directe și 
indirecte ale unui proiect, de exemplu asupra următorilor factori: oameni, faună, floră, sol, 
apă, aer, peisaj. Dacă se efectuează o EIA, trebuie să aibă loc consultări ale publicului și ale 
autorităților care ar putea fi interesate datorită responsabilităților lor specifice legate de 
mediu. Decizia de autorizare a proiectului ar trebui să țină seama de rezultatele consultărilor 
menționate mai sus și de informațiile oferite de responsabilul de proiect autorităților 
competente în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În fine, decizia de 
a acorda sau de a refuza autorizația de începere a proiectului trebuie să fie făcută cunoscută 
publicului. 

Directivele Habitate și Păsări

În privința activităților aflate în curs de desfășurare, conform prevederilor de la articolul 6 
alineatul (2) din Directiva Habitate, statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe 
teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor 
speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii, în 
măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în sensul obiectivelor prezentei 
directive. Orice plan sau proiect nou care ar putea avea un impact semnificativ asupra siturilor 
Natura 2000 trebuie să facă obiectul unei evaluări corespunzătoare a implicațiilor sale asupra 
sitului respectiv, în raport cu obiectivele de conservare a acestuia, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate. 

Comisia dorește să sublinieze că, înainte de a autoriza proiectul de extindere a activităților de 
exploatare minieră, va fi necesar ca autoritățile competente să se asigure că sunt îndeplinite 
cerințele articolului 6, în special ale alineatelor (3) și (4) din Directiva Habitate. Pe baza 
evaluării solicitate, autoritățile competente trebuie să determine dacă va exista un impact 
semnificativ asupra sitului. În acest caz, proiectul poate fi continuat doar dacă nu există soluții 
alternative și dacă acesta prezintă un interes public major, cu condiția luării unor măsuri de 
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compensare a daunelor provocate sitului. Dacă proiectul poate avea un impact negativ 
semnificativ asupra habitatelor sau speciilor prioritare, autoritățile poloneze ar trebui să 
solicite un aviz din partea Comisiei înainte de autorizarea proiectului. 

Potrivit informațiilor deținute de Comisie, se pare că în anii 2006-2008 cariera existentă a fost 
exploatată în ciuda impactului său negativ asupra sitului de importanță comunitară „Pasmo 
Krowiarki” PLH 020019. În plus, extinderea planificată a carierei se situează, de asemenea, în 
interiorul sitului „Pasmo Krowiarki”..

Pe baza informațiilor furnizate, se pare că activitățile de exploatare minieră descrise de 
petiționară ar fi fost efectuate fără a se respecta cerințele articolului 6 alineatul (2) din 
Directiva Habitate, deoarece nu a fost emisă o așa-numită „decizie în materie de mediu” 
pentru activitățile desfășurate între anii 2006 și 2008. În ceea ce privește extinderea zonei de 
exploatare, pe baza informațiilor furnizate de petiționară se pare că autoritățile locale au 
aprobat modificările planului de dezvoltare a spațiului care prevedea extinderea activităților, 
în ciuda impactului negativ cunoscut asupra sitului „Pasmo Krowiarki” și, în special, asupra 
habitatului prioritar 6210, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor articolului 6 alineatele 
(3) și (4) din Directiva Habitate și ale Directivei SEA. 

Autoritățile poloneze au luat măsurile necesare pentru a suspenda autorizația de extracție a 
agregatelor și a solicitat încetarea activităților de exploatare. Prin urmare, Polonia a reacționat 
deja la posibila încălcare a articolului 6 alineatul (2), în ceea ce privește activitățile de 
exploatare aflate în curs de desfășurare în zona respectivă. Extinderea zonei de exploatare 
minieră necesită o aprobare din partea autorităților poloneze, deoarece un plan de dezvoltare a 
spațiului nu constituie o autorizație legală pentru extracția agregatelor. Până la adoptarea unei 
decizii finale privind autorizarea extinderii activităților de exploatare în zonă, Comisia nu este 
în măsură să evalueze dacă sunt respectate cerințele din Directiva Habitate și Directiva EIA. 
Totuși, Comisia va lua legătura cu autoritățile competente pentru a solicita informații 
suplimentare în vederea clarificării situației privind respectarea dreptului comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Observațiile suplimentare ale Comisiei referitoare la petiție sunt următoarele:

Conform informațiilor furnizate de autoritățile poloneze de mediu (Direcția generală pentru 
protecția mediului), autorizația pentru extracția agregatelor în cariera din apropierea satului 
Zelazno de pe suprafața sitului de importanță comunitară Natura 2000 „Pasmo Krowiarki” 
(PLH020019) continuă să fie suspendată. De asemenea, autoritățile naționale competente în 
materie de mediu au stabilit că autorizația de exploatare a fost acordată înainte de aderarea 
Poloniei la UE și, prin urmare, obligația de a efectua o evaluare adecvată în sensul articolului 
6 alineatul (3) din Directiva Habitate nu era aplicabilă, iar Direcția generală pentru protecția 
mediului a inițiat procedura de revocare a deciziei anterioare a guvernatorului voievodatului 
în vederea suspendării extracției de agregate. O parte dintre locuitorii satului Zelazno au 
ridicat obiecții legate de această procedură și au sesizat Tribunalul Administrativ Regional 
din Varșovia, cazul fiind, în prezent, pe rol. Autorizația de exploatare emisă în 1999, care 
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face obiectul litigiului, a fost modificată în 2009, restrângând drepturile de extracție. 

Autoritățile regionale de mediu (Direcția regională pentru protecția mediului) au emis în 2009 
așa-numita „decizie de mediu”, în care se specifică condițiile în care poate avea loc 
exploatarea, cu respectarea cerințelor de protecție ale sitului Natura 2000 „Pasmo Krowiarki”. 
Totuși, decizia a fost anulată din cauza discrepanțelor dintre aceasta și planul de amenajare 
teritorială a localității Klodzko.

În ceea ce privește chestiunea viitoarei extinderi a activităților miniere, conform informațiilor 
oferite de Direcția generală pentru protecția mediului, aceasta este avută în vedere de către 
autoritățile locale: municipalitatea din Klodzko a inițiat procedura de introducere a 
modificărilor în planul său de amenajare teritorială. Legea poloneză prevede că modificarea 
planului trebuie să facă obiectul unei proceduri de evaluare SEA, inclusiv o evaluare a 
impactului asupra siturilor Natura 2000. În cadrul acestei proceduri, se va elabora raportul de 
mediu și vor avea loc consultări publice și consultări cu autoritățile interesate, inclusiv 
autoritățile de mediu. Autoritatea competentă pentru emiterea unui aviz în cadrul acestei 
proceduri va fi Direcția regională pentru protecția mediului. Raportul de mediu și opiniile 
exprimate cu ocazia acestor consultări trebuie să fie luate în considerare înainte de adoptarea 
planului. În opinia Comisiei, se respectă astfel dispozițiile Directivei 2001/42/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA)1, precum 
și cele ale articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2 (Directiva Habitate) în ceea ce privește 
evaluarea impactului potențial al planului asupra rețelei Natura 2000. 

De asemenea, un astfel de plan de amenajare teritorială nu reprezintă o autorizație legală 
pentru extracția agregatelor, iar extinderea zonei de exploatare necesită o autorizație specifică. 
Înainte de acordarea autorizației finale, proiectul trebuie evaluat în temeiul dispozițiilor 
directivelor relevante. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În aprilie 2010, petiționarul a atras atenția Comisiei la daunele cauzate tipurilor de habitate 
6210 (pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase), 
cu o suprafață de aproximativ 3,7 ha, și 6510 (fânețe de joasă altitudine), cu o suprafață de 
aproximativ 22 ha, în urma activității de arare a pajiștilor pentru cultivarea pământului.

În urma cererii de informații prezentate de Comisie ulterior, autoritățile poloneze în domeniul 
mediului au prezentat informații actualizate privind petiția. În conformitate cu autoritățile 
poloneze, extracția de marmură din cariera Żelazno a încetat în 2009. La 17 februarie 2009, s-
a eliberat o așa-numită „decizie de mediu” pentru acest proiect, prin intermediul căreia 
autoritățile locale au refuzat să acorde autorizația pentru noi activități de extragere a marmurei 
din cariera Żelazno. Acest refuzat s-a bazat pe discrepanțele dintre aplicarea proiectului și 
planul locale de amenajare a teritoriului în ceea ce privește eligibilitatea unor zone vizate de 
proiectul minier. În consecință, investitorul a prezentat o cerere pentru a aduce unele 
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37
2 JO L 206, 22.7.1992.
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modificări la planul de amenajare teritorială, dar nu a îndeplinit cerințele formale pentru ca 
cererea să poată fi acceptată (neplata taxei). Prin urmare, procedura de modificare a planului 
de amenajare teritorială a fost suspendată. În cazul în care investitorul dorește să reia 
procedura, modificarea planului va face obiectul Directivei SEA1, 2001/42/CE, și va trebui să 
includă o evaluare a planului referitor la siturile Natura 2000 și o consultare publică.

În ceea ce privește daunele cauzate tipurilor de habitate protejate din situl Pasmo Krowiarki 
(PLH020019), autoritățile afirmă că acestea au avut într-adevăr loc. Pentru a remedia situația, 
în conformitate cu decizia autoritățile de mediu regionale din Wroclaw, proprietarilor de 
terenuri din comunitatea Żelazno li s-a cerut să repare daunele cauzate și să readucă habitatele 
în starea lor inițială. În prezent se află în curs de desfășurare o procedură pentru o decizie 
similară privind proprietarii de terenuri din comunitatea Bystrzyca.

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37


