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Komisja Petycji

10.11.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1593/2009, którą złożył Metodie Nicoară (Rumunia) w sprawie 
problemów związanych z wybranym przebiegiem obwodnicy miasta 
Caransebeş w ramach planowanej rozbudowy drogi DN 6 między miastami 
Drobeta-Turnu Severin i Lugoj (Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytycznie odnosi się do wybranego przez rumuńskie władze przebiegu 
obwodnicy miasta Caransebeş, która ma przebiegać przez miasto Buchin, w związku 
z planowaną rozbudową drogi DN 6 między miastami Drobeta-Turnu Severin i Lugoj. 
Podkreśla on, że jednokilometrowy odcinek planowanej drogi będzie przebiegał przez grunty 
orne znajdujące się w niedalekiej odległości od obszaru zabudowanego oraz że wybrana opcja 
nie jest najbardziej zadowalająca, ponieważ nie uwzględnia istniejącej sieci dróg i planowanej 
autostrady Arad–Bukareszt. Składający petycję podkreśla również, że planowany przebieg 
obwodnicy zmniejszy potencjał przedmiotowych gruntów ornych; jest także zdania, że 
rekompensata za majątek wywłaszczony w interesie publicznym jest absurdalnie niska 
(10 euro za metr kwadratowy). W związku z tym domaga się on od Parlamentu Europejskiego 
zwrócenia się do rumuńskich władz w celu przeprowadzenia dokładnej oceny wszystkich 
możliwości, aby poprawić tę sytuację, zważywszy, że na planowaną rozbudowę drogi 
DN 6 przeznaczono fundusze Wspólnoty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.
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Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z wytyczoną trasą obwodnicy miasta 
Caransebes, której budowa jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie krajowej drogi DN 6 w Rumunii. 
Składający petycję zarzuca, że to przedsięwzięcie będzie miało wpływ na nieruchomości 
położone na obszarze przeznaczonym pod zabudowę w mieście Buchin. Wydaje się, że w 
celu wybudowania odcinka łączącego obwodnicę z DN 6 na terenie miasta Buchin, dojdzie do 
przymusowego wykupu terenu przez inicjatora przedsięwzięcia (rumuńską Państwową Spółkę 
Dróg Krajowych i Autostrad S.A.). Składający petycję wskazuje na negatywne skutki, które 
wywrze planowana budowa drogi na wartość gruntów. Stwierdza także, iż odszkodowanie za 
utratę własności uznaje się za bardzo niskie. Podkreśla, że istnieją inne możliwe rozwiązania, 
o mniejszej szkodliwości społecznej (istniejąca droga, która mogłaby połączyć DN 6 z 
planowaną obwodnicą).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
unijnych przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie w tym przypadku.
Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą 
97/11/WE2i dyrektywą 2003/35/WE3(dyrektywą OOŚ), przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko naturalne, m.in. z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, 
podlegają ocenie skutków środowiskowych (art. 2 ust. 1). Dyrektywa OOŚ wprowadza 
rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia należące do kategorii wymienionych w załączniku I, 
które zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia należące do kategorii 
wymienionych w załączniku II, w przypadku których to państwa członkowskie określają 
prawdopodobny znaczący wpływ na środowisko. Określenie to może być dokonane na 
podstawie indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia lub poprzez ustanowienie progów lub 
kryteriów albo poprzez zastosowanie obu tych metod z uwzględnieniem odpowiednich 
kryteriów selekcji zawartych w załączniku III do dyrektywy. 
Przedsięwzięcia związane z budową dróg są objęte zakresem stosowania dyrektywy OOŚ. W 
związku z powyższym, procedura OOŚ jest obowiązkowa w przypadku:
 budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu – załącznik I, pkt 7 lit. b); oraz 

 budowy nowej drogi o czterech lub większej liczbie pasów bądź ich wyrównania lub 
poszerzenia istniejącej drogi złożonej z najwyżej dwóch pasów do co najmniej czterech 
pasów, w przypadku gdy taka nowa droga lub wyrównywana lub poszerzana część drogi 
miałaby co najmniej 10 kilometrów długości w jednym odcinku – załącznik I pkt 7 lit. c).

Inne przedsięwzięcia związane z budową dróg, niewymienione w załączniku I do dyrektywy, 
objęte są zakresem stosowania załącznika II pkt 10 lit. e) – budowa dróg (przedsięwzięcia 
niewymienione w załączniku I). Jak opisano powyżej, w przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II to właściwe władze państw członkowskich muszą określić, 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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czy działania mogą znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż w takim przypadku 
przeprowadzenie OOŚ jest obowiązkowe.

Jeżeli przeprowadzana jest OOŚ, muszą odbyć się konsultacje ze społeczeństwem i władzami
zajmującymi się kwestiami środowiskowymi oraz innymi organami. W decyzji o zezwoleniu 
na inwestycję należy wziąć pod uwagę wyniki tych konsultacji oraz informacje dostarczone 
przez dewelopera właściwym władzom w ramach procedury OOŚ. Poza tym decyzja o 
przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję musi być podana do publicznej 
wiadomości.

Komisja jest zdania, że decyzja o wyborze planowanej trasy drogi powinna zostać podjęta 
dopiero po zakończeniu procedury OOŚ. Powyższa procedura powinna pomóc właściwym 
władzom w podjęciu jak najbardziej obiektywnej i przejrzystej decyzji w sprawie budowy 
drogi.

Przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy odcinka krajowej drogi nr 6 między miastami Drobeta-
Turnu Severin i Lugoj (2. etap budowy drogi Krajowa–Lugoj) w regionach Oltenia i Banat w 
Rumunii, w tym budowy obwodnicy miasta Caransebes, jest finansowane ze środków 
dawnego programu ISPA (obecnie Funduszu Spójności). Przedsięwzięcie obejmuje 
rozbudowę około 163 km drogi i budowę 31 km nowych odcinków. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest rumuńska Państwowa Spółka Dróg Krajowych i Autostrad S.A., 
działająca pod nadzorem Ministerstwa Transportu i Infrastruktury. 
Należy zauważyć, że przedsięwzięcie to zostało poddane procedurze OOŚ, prowadzonej od 
października 2006 r. do listopada 2007 r. Przeprowadzono także konsultacje społeczne. 
Zezwolenie OOŚ na budowę odcinka drogi, o którym mowa w przedmiotowej petycji, zostało 
wydane w listopadzie 2007 r.
Należy podkreślić, że rozplanowanie przedsięwzięcia oraz wybór konkretnego rozwiązania 
alternatywnego należy do obowiązku zainteresowanego państwa członkowskiego, które 
zobowiązane jest zapewnić przestrzeganie odnośnych przepisów UE.

Należy także podkreślić, że odpowiedzialność za poprawne wdrożenie prawa UE ponoszą 
przede wszystkim państwa członkowskie. Na mocy Traktatu Komisja nie ma uprawnień do 
zastępowania władz państw członkowskich w ich działaniach planistycznych ani przy 
podejmowaniu decyzji, na przykład w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia 
drogowego.

Wnioski

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że w 
przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia przepisów dyrektywy OOŚ. Jeżeli składający 
petycję przekaże nowe szczegółowe informacje oraz solidne dowody rzekomego braku 
zgodności z prawem UE, umożliwiające Komisji ocenę kwestii prawnych związanych 
z wyżej wspomnianą dyrektywą, Komisja rozważy przeprowadzenie dalszego postępowania 
w tej sprawie.

W odniesieniu do wywłaszczenia własności prywatnej oraz ustalenia odpowiedniego 
odszkodowania materialnego należy zauważyć, że nie są to kwestie wchodzące w zakres 
stosowania prawa UE, więc Komisja nie ma uprawnień do podjęcia działań.Kwestia 
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podniesiona przez składającego petycję w przedmiotowej sprawie wchodzi w zakres 
stosowania prawa zainteresowanego państwa członkowskiego. Jest ona także objęta 
postanowieniami protokołu nr 1 do europejskiej konwencji praw człowieka. Jeżeli składający 
petycję pragnie je zakwestionować, może skorzystać ze środków dochodzenia 
sprawiedliwości przewidzianych na mocy prawa rumuńskiego.


