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Comisia pentru petiţii

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

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

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la proiectul autostrăzii A-4 de la graniţa Poloniei cu Germania până la 
graniţa Poloniei cu Ucraina, al cărei tronson Zgorzelec-Krzyzowa va afecta proprietăţile 
petiţionarului din Nowogrodziec şi Boleslawiec (Silezia Inferioară). Petiţionarul susţine faptul 
că, în procesul de aprobare a proiectului, autorităţile din Silezia Inferioară au încălcat 
numeroase dispoziţii ale Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi 
ale Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului. Petiţionarul susţine că astfel de încălcări ale legislaţiei 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 priveşte 
extinderea autostrăzii A-2 prin suburbia varşoviană Ursynów. Drept urmare, acesta solicită 
măsuri din partea Parlamentului European pentru asigurarea respectării legislaţiei UE în acest 
domeniu, în general, şi în special în ceea ce priveşte lucrările de construcţie aflate în 
desfăşurare pe tronsonul dintre Zgorzelec şi Krzyzowa.
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2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

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

Petiţionarul susţine că, în procesul de aprobare a deciziei de mediu privind construirea 
proiectului în cauză, autorităţile poloneze au încălcat dispoziţiile Directivei 85/337/CEE1 a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la 
elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a directivelor 
85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul 
la justiţie (denumită, în continuare, Directiva EIA). Petiţionarul este de părere că, deoarece 
este posesorul terenului pe care se va desfăşura proiectul de investiţie, ar trebui să fie tratat ca 
„public interesat” conform definiţiei din directivă. Prin urmare, acesta susţine că dispoziţiile 
Directivei EIA privind informaţiile puse la dispoziţia publicului (în special articolul 6 
alineatele (2), (4) şi (5) şi articolele 9 şi 10a) au fost încălcate de Polonia, deoarece autorităţile 
poloneze nu l-au informat pe el şi comunitatea locală cu privire la deciziile de mediu luate de 
Voievodat (autoritatea districtuală) la 9 noiembrie 2006 şi, prin urmare, nu i s-a oferit nicio 
ocazie efectivă de a participa la procedurile administrative, astfel cum este prevăzut în 
directivă. În special, petiţionarul afirmă că informaţiile privind decizia Voievodatului nu au 
fost publicate în niciunul din cele mai citite ziare locale (de exemplu, Slowo Polskie, Gazeta 
Wroclawska) şi, mai mult, nu au fost postate anunţuri în municipalităţile Nowogrodziec şi 
Boleslawiec cu privire la investiţia în cauză, lucru care, potrivit spuselor petiţionarului, 
reprezintă modalitatea obişnuită de informare a publicului în regiune. Petiţionarul ridică, de 
asemenea, problema lucrărilor de construcţie care au început înainte ca statul să-i 
achiziţioneze terenul.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că a mai fost înregistrată o plângere privind problema 
participării publicului în cazul investiţiei respective. 

Evaluarea impactului asupra mediului 
Dispoziţiile Directivei EIA se referă, printre altele, la evaluarea impactului asupra mediului 
pentru proiectele de construcţie a drumurilor. Consultarea publică este un element important 
al procedurii. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii Europene 
de Justiţie (cauza C-396/92, Bund Naturschutz; cauza C-81/96 Haarlemmerliede), Directiva 
EIA nu se aplică în cazul în care procedura de autorizare a fost iniţiată înainte de data intrării 
în vigoare a directivei.

Comisia a examinat în detaliu informaţiile oferite de către petiţionar atât în cadrul petiţiei, cât 
şi ca plângere. Din documentele prezentate, reiese că procedura de investiţii a fost iniţiată la 
mijlocul anilor 90, astfel încât procedura de autorizare a proiectului a fost iniţiată cu mult 
                                               
1 JO L 175, 05.07.1985, p. 40-48.
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înainte de data intrării în vigoare a Directivei EIA pentru Polonia, şi anume 1 mai 2004.

Mai mult, Comisia ar dori să informeze Parlamentul European că a demarat deja o procedură 
privind încălcarea dreptului comunitar referitor la dispoziţiile privind consultarea publică, în 
baza faptului că cerinţele Directivei EIA nu sunt respectate pe deplin, conform dispoziţiilor 
legislaţiei poloneze. Este important de subliniat faptul că acesta este un caz general de 
neconformitate, care nu este legat de un anumit proiect. O scrisoare de punere în întârziere 
(primul avertisment scris) pe această temă a fost adresată Poloniei la 4 iulie 2006. Autorităţile 
poloneze au răspuns la 4 septembrie 2006. După ce a considerat răspunsul Poloniei ca fiind 
nesatisfăcător, Comisia a emis un aviz motivat (al doilea avertisment scris) la 29 iunie 2007. 

Implicarea finanţării UE 

În ceea ce priveşte problema finanţării comunitare, care a fost adusă în discuţie de petiţionar 
în plângerea acestuia, Comisia precizează că, pentru a beneficia de finanţare CE, dispoziţiile 
legislaţiei CE în materie de mediu, inclusiv procedurile de consultare publică ale Directivei 
EIA, trebuie respectate în totalitate. „Construcţia Autostrăzii A4, tronsonul Zgorzelec –
Krzyzowa”, a fost aprobată pentru cofinanţare din Fondul de coeziune în 2004, conform 
referinţei 2004/PL/16/C/PT/004. Totuşi, deoarece procedurile necesare în temeiul Directivei 
EIA nu fuseseră finalizate atunci când proiectul a fost prezentat Comisiei Europene pentru 
cofinanţare în august 2004, plăţile au fost condiţionate de obligaţia statului membru de a 
prezenta Comisiei Europene dovezi ale respectării Directivei EIA. Până în prezent, autorităţile 
poloneze nu au furnizat suficiente informaţii care să dovedească respectarea dispoziţiilor 
cheie ale Directivei EIA, drept pentru care nu au fost aprobate plăţi din Fondul de coeziune 
pentru acest proiect. Atunci când autorităţile poloneze vor prezenta informaţiile necesare, 
acestea vor fi examinate minuţios pentru a se verifica conformitatea cu normele de mediu ale 
UE, înainte de a se efectua orice plată din fonduri comunitare.

Problema compensaţiei pentru teren 

Comisia ar dori să remarce faptul că problema compensaţiei pentru teren şi faptul că lucrările 
de construcţie au început înainte de achiziţionarea terenului depăşeşte competenţele Comisiei, 
ţinând exclusiv de responsabilitatea statelor membre. 

Concluzii

Deoarece petiţia ridică probleme referitoare la dispoziţiile Directivei EIA privind consultarea 
publică, Comisia a luat deja măsuri în ceea ce priveşte neconformitatea dispoziţiilor poloneze 
cu cerinţele Directivei EIA privind participarea publicului. Comisia înţelege faptul că 
autorităţile poloneze elaborează, în prezent, un proiect de lege menit să răspundă observaţiilor 
Comisiei formulate în avizul motivat.

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

Într-o scrisoare din 10 august 2009, trimisă Comisiei pentru petiţii prin fax la 10 septembrie 
2009, petiţionarul a trimis documente noi cu privire la petiţie. În scrisoare, petiţionarul şi-a 
exprimat dezamăgirea faţă de acţiunile întreprinse de Comisie şi a declarat că decizia acesteia 
de a închide cazul a fost prematură, având în vedere că nu s-au eliberat niciun fel de avize de
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mediu pentru proiectul în cauză şi, mai mult, nu s-au oferit niciun fel de compensaţii pentru 
proprietatea petiţionarului. Pe baza celor menţionate anterior, petiţionarul a solicitat 
intervenţia Parlamentului European. 
Petiţionarul a anexat şi scrisoarea sa din 21 august 2009, adresată Comisiei, în care solicita 
Comisiei Europene să oblige Polonia să nu mai utilizeze autostrada A4, tronsonul Zgorzelec-
Krzyżowa, pe baza aceloraşi premise ca cele menţionate anterior (lipsa avizelor de mediu 
pentru proiectul în cauză) şi în care denunţa încălcarea Directivei 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică1. În cele din urmă, 
petiţionarul afirma că, nici până în prezent, investitorul nu a achiziţionat proprietatea pe care 
s-a făcut investiţia. 

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

Comisia ar dori să stabilească situaţia de fapt înainte de a-şi prezenta analiza juridică. Pe baza 
informaţiilor disponibile, Comisia a ajuns la concluzia că proiectului în cauză i s-au eliberat 
avize de mediu valabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei poloneze. În consecinţă, 
afirmaţia referitoare la o lipsă a avizelor de mediu nu pare a fi justificată. 

În ceea ce priveşte eventuala încălcare a Directivei EIA, după cum s-a stabilit în comunicarea 
anterioară, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (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 iniţiată înainte de data intrării în vigoare a 
directivei. În cazul Poloniei, cerinţele Directivei EIA au devenit obligatorii odată cu data 
aderării, şi anume începând cu 1 mai 2004. Având în vedere că, în cazul proiectului respectiv, 
cererile de obţinere a autorizaţiei au fost depuse în 1997, adică înainte de aderarea Poloniei la 
Uniunea Europeană, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie, 
dispoziţiile Directivei EIA nu sunt aplicabile. 

Deoarece petiţia a identificat probleme referitoare la dispoziţiile Directivei EIA privind 
consultarea publică, Comisia a luat deja măsuri în ceea ce priveşte neconformitatea 
dispoziţiilor poloneze cu cerinţele Directivei EIA. În urma acestei acţiuni, autorităţile 
poloneze au adoptat o nouă lege referitoare la accesul la informaţiile privind mediul şi 
protecţia mediului, participarea publică la protecţia mediului şi evaluarea impactului asupra 
mediului, care a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2008. Noua lege abordează în mod adecvat 
insuficienţele identificate în cadrul procedurii de încălcare a dreptului comunitar 

În ceea ce priveşte afirmaţia petiţionarului referitoare la o presupusă încălcare, în cazul 
acestui proiect, a Directivei privind habitatele, pe baza informaţiilor furnizate de către 
petiţionar, Comisia nu este în măsură să constate o încălcare a directivei. Mai mult, din 
informaţiile trimise de către petiţionar sub formă de plângere adresată Comisiei, s-ar putea 
deduce că petiţionarul presupune o încălcare a cerinţelor procedurale care reies din articolul 6 
alineatele (3) şi (4) din Directiva privind habitatele. În această privinţă, Comisia ar mai dori să 
remarce următoarele: în conformitate cu hotărârea Curţii de Justiţie în cauza 209/04 
Comisia/Austria, cerinţele procedurale de la articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva 
privind habitatele sunt obligatorii pentru statele membre numai în cazul proiectelor ale căror 
                                               
1 JO L 206, 22.07.1992, p. 7.
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cereri de obţinere a autorizaţiei 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 iniţierea procedurii de investiţie pentru 
proiectul în cauză, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie, nu se poate 
constata o încălcare a cerinţelor procedurale ale Directivei privind habitatele. 

Deşi prevederile sus-menţionate ale Directivei privind habitatele şi ale Directivei EIA nu sunt 
aplicabile în cazul proiectului în cauză, decizia de finanţare a Comisiei1 prevede ca aceasta să 
evalueze conformitatea proiectului cu dispoziţiile juridice comunitare şi, în special, cu 
Directiva EIA. După cum s-a specificat în comunicarea anterioară, aprobarea cofinanţării a 
fost condiţionată de respectarea cerinţelor Directivei EIA. Potrivit informaţiilor furnizate 
Comisiei, cerinţele-cheie ale Directivei EIA au fost respectate în ceea ce priveşte proiectul în 
cauză. 

Mai mult, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, având în vedere că proiectul traversează o 
serie de situri Natura 2000, autorităţile poloneze şi-au exprimat interesul cu privire la 
asigurarea de măsuri compensatorii în cazul eventualelor daune pe care le-ar fi putut cauza 
proiectul asupra speciilor şi habitatelor protejate de legislaţia comunitară din domeniul 
mediului. În primul rând, ca măsură compensatorie, s-a convenit cu Comisia asupra 
desemnării, până la sfârşitul anului 2009, a două noi arii de protecţie specială. Apoi, în ceea 
ce priveşte siturile de importanţă 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 autorităţile 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 importanţă comunitară.

În ceea ce priveşte afirmaţia petiţionarului privind lipsa compensaţiei pentru proprietăţile din 
zonă, Comisia ar dori să facă referire la comunicarea sa anterioară, în care a explicat că 
problema unei astfel de compensaţii se află în afara domeniului său de competenţă, subiectul 
încadrându-se exclusiv 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 investiţiei respective, şi, mai mult, că problemele identificate cu privire la 
dispoziţiile vizând consultare publică ale Directivei EIA au fost soluţionate, Comisia nu 
consideră că sunt necesare acţiuni suplimentare în cazul problemelor prezentate de către 
petiţionar. Prin urmare, dosarul Comisiei cu privire la acest subiect a fost închis în iunie 2009.

5 Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

În petiţia sa iniţială, petiţionarul reclama o presupusă încălcare a Directivei 85/337/CEE a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 2003/35/CE2 (denumită, în continuare, Directiva 
                                               
1 Decizia Comisiei K(2004) 5578 din 22 XII 2004.

2 JO L 175, 05.07.1985, p. 40.
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EIA) în cazul construirii unui nou tronson al autostrăzii A-4 de la Zgorzelec la Krzyzowa. 
Principalele acuzaţii erau legate de dispoziţiile referitoare la consultările publice cuprinse în 
directivă. Acuzaţii similare celor aduse în atenţia Parlamentului au făcut obiectul unei 
plângeri înregistrate şi, în prezent, închise. În decursul anchetei realizate de Comisie, s-a 
stabilit că este vorba de un proiect datând din perioada de preaderare şi, astfel, în conformitate 
cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie, dispoziţiile Directivei EIA nu se aplică în 
acest caz. Ulterior, petiţia a fost închisă. Ca reacţie la cele de mai sus, petiţionarul a trimis 
scrisori adresate PE (scrisorile din 2 mai 2010 şi 10 mai 2010), în care afirma că decizia de 
suspendare a examinării petiţiei s-a bazat pe datele false furnizate de Comisia Europeană şi a 
solicitat reexaminarea petiţiei sale.  La 24 mai 2010, petiţionarul a transmis informaţii 
suplimentare, constând, în principal, din informaţii legate de procedurile judiciare naţionale 
(rezumatul motivaţiilor în temeiul cărora petiţionarul solicită unei instanţe naţionale poloneze 
să suspende utilizarea autostrăzii) şi din afirmaţii ce invocă o presupusă încălcare a articolului 
6 alineatul (2) al Convenţiei de la Aarhus de către articolul 59 alineatul (7) din legea poloneză 
privind construcţiile. În sfârşit, în decembrie 2010, au fost primite alte informaţii 
suplimentare, prin care se reitera presupusa încălcare a Directivei 85/337/CEE şi se ofereau 
detalii cu privire la evoluţia demersurilor judiciare din Polonia. Totuşi, după cum s-a afirmat 
deja mai sus, directiva invocată nu se aplică proiectului în chestiune.

Problema aplicabilităţii temporale a directivei

Petiţionarul susţine că proiectul în discuţie este un proiect post-aderare, întrucât cererea pentru 
autorizaţia de construcţie a fost depusă de către investitor la 30 ianuarie 2007 şi 28 august 
2007 (pentru diferite tronsoane ale autostrăzii în cauză). Pe baza celor de mai sus, petiţionarul 
susţine că, în comunicarea sa către Parlamentul European, Comisia a furnizat informaţii 
inexacte. 

După cum s-a stabilit în comunicările anterioare, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (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 iniţiată înainte de data intrării în vigoare a directivei. În cazul Poloniei, 
dispoziţiile Directivei EIA au devenit obligatorii de la data aderării, şi anume de la 1 mai 
2004.

Procedurile poloneze de acordare a autorizaţiei sunt, în general, proceduri care constau în mai 
multe etape. În cazul unui proiect de construcţie a unei autostrăzi, legislaţia poloneză prevede 
următoarele decizii consecutive: decizia privind amplasarea, avizul de mediu şi autorizaţia de 
construcţie. Toate aceste decizii trebuie considerate ca făcând parte din decizia de autorizare, 
în sensul Directivei EIA. În conformitate cu jurisprudenţa consacrată amintită mai sus, data 
care determină iniţierea procedurii de autorizare este data la care este înaintată cererea pentru 
prima dintre deciziile de autorizare şi nu cea pentru ultima dintre ele, astfel cum susţine 
petiţionarul. 
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În consecinţă, având în vedere că în cazul proiectului respectiv cererile de obţinere a 
autorizaţiei au fost depuse în 1997, adică înainte de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, 
în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie, dispoziţiile Directivei EIA nu 
sunt aplicabile. Dat fiind cele de mai sus, nu există niciun motiv care să justifice o analiză a 
afirmaţiilor petiţionarului referitoare la o presupusă încălcare a unor dispoziţii specifice din 
directivă. 

Problema presupusei lipse a avizului de mediu

Petiţionarul susţine că, pentru proiectul în cauză, nu a fost emis niciun aviz de mediu referitor 
la situl Natura 2000 şi că Comisia nu a furnizat Parlamentului European această informaţie, 
ascunzându-i astfel informaţiile legate de transpunerea incorectă a articolului 6 alineatul (3) 
din Directiva 92/43/CEE1 a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 
de faună şi floră sălbatică2 (denumită, în continuare, Directiva privind habitatele). 

Cu privire la cele de mai sus, trebuie menţionate următoarele aspecte. Analiza respectării 
cerinţelor Directivei privind habitatele în cazul acestui proiect a fost inclusă în comunicarea 
anterioară: 
În ceea ce priveşte afirmaţia petiţionarului referitoare la o presupusă încălcare, în cazul 
acestui proiect, a Directivei privind habitatele, pe baza informaţiilor furnizate de către 
petiţionar, Comisia nu este în măsură să constate o încălcare a directivei. Mai mult, din 
informaţiile trimise de către petiţionar sub formă de plângere adresată Comisiei, s-ar putea 
deduce că petiţionarul presupune o încălcare a cerinţelor procedurale care reies din articolul 
6 alineatele (3) şi (4) din Directiva privind habitatele. În această privinţă, Comisia ar mai 
dori să remarce următoarele: în conformitate cu hotărârea Curţii de Justiţie în cauza 209/04 
Comisa vs. Austria, cerinţele procedurale de la articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva 
privind habitatele sunt obligatorii pentru statele membre numai în cazul proiectelor ale căror 
cereri de obţinere a autorizaţiei 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 iniţierea procedurii de investiţie pentru 
proiectul în cauză, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie, nu se 
poate constata o încălcare a cerinţelor procedurale ale Directivei privind habitatele.” 

De asemenea, Comisia a precizat: 
”Mai mult, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, având în vedere că proiectul traversează 
o serie de situri Natura 2000, autorităţile poloneze şi-au exprimat interesul cu privire la 
asigurarea de măsuri compensatorii în cazul eventualelor daune pe care le-ar fi putut cauza 
proiectul asupra speciilor şi habitatelor protejate de legislaţia comunitară din domeniul 
mediului. În primul rând, ca măsură compensatorie, s-a convenit cu Comisia asupra 
desemnării, până la sfârşitul anului 2009, a două noi arii de protecţie specială. Apoi, în ceea 
ce priveşte siturile de importanţă comunitară (SIC), statutul juridic al siturilor asupra cărora 
proiectul în cauză ar fi putut avea un impact semnificativ s-a schimbat, datorită faptului că 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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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 autorităţile 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 importanţă comunitară.”

Din cele de mai sus, rezultă că nu i s-au ascuns Parlamentului European informaţiile legate de 
emiterea unui nou aviz de mediu pentru proiectul în cauză. În plus, eliberarea unui nou aviz 
de mediu, suplimentar, al cărui scop este acela de a stabili un cadru juridic obligatoriu pentru 
măsurile de atenuare, nu echivalează cu lipsa unui aviz de mediu, ca atare. Însă, astfel cum s-a 
stabilit mai sus, esenţial este că obligaţiile procedurale ce decurg din articolul 6 alineatul (3) 
din Directiva privind habitatele nu sunt aplicabile proiectului în chestiune. 

În ceea ce priveşte transpunerea incorectă a articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele
Petiţionarul afirmă, de asemenea, că Comisia Europeană nu a sesizat că nu există o 
transpunere a articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Petiţionarul se referă 
apoi la articolul 72 alineatul (7) din Legea din 3 octombrie 2008 privind accesul la 
informaţiile de mediu şi protecţia mediului, participarea publicului la protecţia mediului şi 
evaluarea impactului asupra mediului (Dz. U. 2008, 199, 1227). În opinia petiţionarului, 
prevederile citate mai sus din legislaţia poloneză sunt în contradicţie cu intenţia exprimată 
prin articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, întrucât permite ca evaluarea 
impactului asupra mediului în cazul siturilor Natura 2000 să fie efectuată după obţinerea 
autorizaţiei de construcţie.  Petiţionarul face referire şi la un articol pe această temă publicat 
de un grup de avocaţi. 
Trebuie subliniat faptul că, deşi inclus în corespondenţa cu Comisia referitoare la dosarul 
plângerii închise, argumentul privind transpunerea incorectă a articolului 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele nu a fost invocat în corespondenţa anterioară pe care petiţionarul 
a adresat-o Parlamentului European. Prin urmare, Comisia nu a făcut niciun comentariu legat 
de acest subiect. Comisia doreşte să precizeze următoarele:

Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele stipulează că: „orice plan sau proiect 
care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar 
putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, 
trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de 
obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.” 

Comisia a analizat măsurile adoptate de autorităţile poloneze în vederea transpunerii 
Directivei privind habitatele şi, constatând în 2006 că legislaţia poloneză nu este pe deplin 
conformă, a lansat procedurile de încălcare a dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 
226 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Ca urmare a acţiunii întreprinse de 
Comisie, autorităţile poloneze au modificat legislaţia, adoptând, printre altele, actul legislativ 
menţionat mai sus. Pe baza informaţiilor actuale, Comisia consideră că cerinţele procedurale, 
astfel cum au fost stabilite prin articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, sunt în 
prezent transpuse în mod adecvat în sistemul juridic polonez. 

Articolul 72 alineatul (7) din Legea din 3 octombrie 2008 prevede o obligaţie suplimentară în 
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cazul proiectelor pentru care au fost deja emise avize de mediu şi care ar putea avea un impact 
negativ asupra siturilor Natura 2000 desemnate după acordarea avizelor de mediu. Această 
soluţie a fost introdusă de autorităţile poloneze pentru a lua în considerare extinderea reţelei 
Natura 2000, Comisia neidentificând niciun element care să indice nerespectarea dispoziţiilor 
directivei. 

În ceea ce priveşte lipsa unei analize a alternativelor

Petiţionarul susţine că a fost încălcat articolul 5 alineatul (3) din Directiva EIA, întrucât în 
raportul privind evaluarea impactului investitorul nu a efectuat o analiză a unor alte variante 
posibile pentru investiţie şi, în plus, afirmă că Comisia nu a prezentat această informaţie 
Parlamentului European. În ceea ce priveşte aceste afirmaţii, Comisia doreşte să facă referire 
la secţiunea de mai sus, referitoare la aplicabilitatea temporală a directivei. Din moment ce 
directiva nu este aplicabilă proiectului în chestiune, nu este necesar să se facă o analiză a unor 
aspecte specifice legate de presupusa nerespectare a Directivei EIA în cazul acestui proiect. 

În ceea ce priveşte lipsa evaluării impactului asupra mediului în etapa de eliberare a 
autorizaţiei de construcţie

Petiţionarul susţine că evaluarea impactului asupra mediului (EIA) a fost efectuată doar în 
momentul eliberării avizului de mediu, aceasta nefiind însă o decizie finală. Petiţionarul face 
referire şi la faptul că Comisia a pus sub semnul întrebării faptul că avizul de mediu ca atare 
constituie o decizie de autorizare în sensul Directivei EIA. Întrucât, din punctul de vedere al 
petiţionarului, decizia finală şi hotărâtoare eliberată pentru proiectul în cauză este autorizaţia 
de construcţie, bazându-se pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie (C-201/02 Delena Wells), acesta 
consideră că EIA ar trebui efectuată în etapa eliberării autorizaţiei de construcţie. 

În privinţa celor de mai sus, Comisia doreşte să facă din nou referire la secţiunea referitoare la 
aplicabilitatea temporală a Directivei EIA. Din moment ce directiva nu este aplicabilă 
proiectului în chestiune, nu este necesar să se facă o analiză a unor aspecte specifice legate de 
presupusa nerespectare a Directivei EIA în cazul acestui proiect. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile generale referitoare la structura legislaţiei poloneze de 
transpunere a Directivei EIA, trebuie menţionat că, într-adevăr, Comisia a considerat că 
sistemul polonez nu respecta pe deplin directiva, motiv pentru care a fost lansată procedura de 
încălcare a dreptului comunitar în 2006. Ca urmare a acţiunii Comisiei, legislaţia poloneză a 
fost modificată şi, după părerea Comisiei, sistemul de transpunere a obligaţiilor ce decurg din 
Directiva EIA, aflat acum în vigoare, nu ridică nicio problemă de conformitate. 

În ceea ce priveşte informaţiile false din raportul privind impactul asupra mediului

Petiţionarul susţine că Comisia nu a dus la cunoştinţa Parlamentului faptul că, în urmă cu trei 
ani, petiţionarul a formulat o plângere referitoare la declaraţiile false cuprinse în raportul 
privind evaluarea impactului asupra mediului. Consecinţa acestei presupuse informaţii false a 
fost că petiţionarul nu a primit compensaţii pentru proprietatea sa şi, în plus, au fost încălcate 
articolele 3 şi 9 din Directiva EIA. 

Evaluarea impactului asupra mediului trebuie efectuată în temeiul articolului 5 din Directiva 
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EIA. Comisia doreşte să facă referire la secţiunea de mai sus, referitoare la aplicabilitatea 
temporală a directivei. Din moment ce directiva nu este aplicabilă proiectului în chestiune, nu 
este necesar să se facă o analiză a unor aspecte specifice legate de presupusa nerespectare a 
Directivei EIA în cazul acestui proiect. 

În ceea ce priveşte compensaţia pentru proprietate, Comisia a explicat deja că această 
problemă se află în afara domeniului său de competenţă, ţinând exclusiv de responsabilitatea 
statelor membre. 

În ceea ce imposibilitatea părţilor interesate de a participa la procedurile de luare a 
deciziilor în materie de mediu
Petiţionarul susţine că Comisia Europeană nu a remarcat că, în temeiul legislaţiei poloneze, 
părţilor interesate nu li se oferă nicio posibilitate reală de a participa la procedurile de luare a 
deciziilor în materie de mediu, fapt care, în opinia petiţionarului, decurge din netranspunerea 
sau dintr-o transpunere incorectă a Directivei EIA, astfel cum a fost modificată, inter alia, de 
Directiva 2003/35/CE, din netranspunerea sau dintr-o transpunere incorectă a Directivei 
2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 
90/313/CEE1 a Consiliului, precum şi a articolului 6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarhus. 
După părerea petiţionarului, transpunerea incorectă şi/sau netranspunerea în legislaţia 
poloneză a unora dintre dispoziţiile directivelor menţionate mai sus şi a Convenţiei a 
influenţat procesul de luare a deciziilor în decursul procedurilor de autorizare pentru acest 
proiect. 

În ceea ce priveşte transpunerea incorectă a Directivei EIA, după cum s-a menţionat mai sus, 
Comisia a efectuat o analiză aprofundată a legislaţiei poloneze şi, constatând că aceasta nu 
este conformă cu dispoziţiile directivei, a lansat în 2006 procedurile de încălcare a dreptului 
comunitar, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. 
Comisia consideră însă că dispoziţiile în vigoare referitoare la consultările publice nu ridică 
nicio problemă de nerespectare a Directivei EIA. În paranteză, trebuie menţionat că directiva 
nu prevede termenii „solicitant” sau „impact negativ semnificativ asupra sitului Natura 2000”, 
despre care petiţionarul susţine că nu sunt transpuşi în legislaţia poloneză. 

Ipotetic, putem adăuga că, chiar şi în condiţiile în care dispoziţiile Directivei EIA nu ar fi fost 
transpuse corect în sistemul juridic polonez, presupusa transpunere incorectă nu ar fi avut 
niciun impact asupra proiectului ca atare, din moment ce s-a stabilit că directiva nu se aplică 
proiectului în chestiune. 

În ceea ce priveşte presupusa transpunere incorectă a Directivei 2003/4/CE, Comisia doreşte 
să menţioneze următoarele aspecte. Comisia a efectuat o evaluare a măsurilor de transpunere 
în legislaţia poloneză a dispoziţiilor cuprinse în directiva mai sus menţionată şi, constatând ca 
acestea nu sunt pe deplin conforme, a adresat o scrisoare autorităţilor poloneze, solicitându-le 
clarificări. Răspunsul autorităţilor poloneze a fost primit şi, în prezent, face obiectul unei 
evaluări. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că orice posibile lacune constatate în 
transpunerea Directivei 2003/4/CE nu sunt relevante pentru proiectul în chestiune. Directiva 
2003/4/CE nu stabileşte obligaţii specifice de diseminare a informaţiilor legate de diferitele 
categorii de proiecte. Această obligaţie este însă consacrată în articolul 6 alineatul (2) din 
                                               
1 JO L 41/26, 14.2.2003.
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Directiva EIA, care conţine cerinţe detaliate privind responsabilitatea de a informa publicul cu 
privire la proiectele susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra mediului. După cum 
s-a stabilit însă mai sus, obligaţiile ce decurg din Directiva EIA nu sunt aplicabile proiectului 
în chestiune. 

În ceea ce priveşte problema presupusei netranspuneri a articolului 6 alineatul (2) din 
Convenţia de la Aarhus, Comisia doreşte să remarce faptul că luarea deciziilor legate de 
activităţile enumerate în anexa I la Convenţie este reglementată, printre altele, de dispoziţiile 
cuprinse în legislaţia poloneză de transpunere a Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost 
modificată de Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1

(Directiva PCIP). Aceste dispoziţii din legislaţia poloneză includ prevederile referitoare la 
consultările publice menţionate de articolul 6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarhus. Prin 
urmare, Comisia nu poate fi de acord cu afirmaţia că măsurile de transpunere în legislaţia 
poloneză a articolului 6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarhus lipsesc.

În ceea ce priveşte proiectele de tipul celui în discuţie (autostrăzi), obligaţiile ce decurg din 
articolul 6 alineatul (2) din Convenţie au fost incluse în Directiva 2003/35/CE, care, inter alia, 
a modificat Directiva EIA. În privinţa unor astfel de proiecte, legislaţia poloneză de 
transpunere a Directivei EIA stipulează obligaţia de a organiza consultări publice în etapa de 
eliberare a avizului de mediu, precum şi posibilitatea de a realiza consultări publice în etapa 
de eliberare a autorizaţiei de construcţie, în baza unei evaluări de la caz la caz. Această soluţie 
pare să fie conformă cu cerinţele articolului 6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarchus, în 
care se stipulează că ”publicul interesat va fi informat, prin anunţ public ori în mod individual, 
când este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu şi într-o 
manieră adecvată, în timp util şi efectiv (…)”, precum şi cu hotărârea Curţii de Justiţie (a se 
vedea C-201/02 Delena Wells).  

În ceea ce priveşte la conformitatea articolului 59 din Legea privind construcţiile cu articolul 
6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarhus

Petiţionarul consideră, de asemenea, că articolul 59 alineatul (7) din Legea poloneză privind
construcţiile nu respectă articolul 6 alineatul (2) din Convenţia de la Aarhus. 

Articolul 6 alineatul (2) din Convenţie prevede că, în cadrul unei proceduri de luare a 
deciziilor de mediu, publicul interesat este informat în timp util cu privire la aspectele 
proiectului (cum ar fi activitatea propusă, natura posibilei decizii, autoritatea publică 
responsabilă de luarea deciziilor etc.). Articolul 59 din Legea poloneză privind construcţiile se 
referă la eliberarea autorizaţiilor pentru utilizarea clădirilor şi a structurilor construite. 
Autorizaţia specifică este eliberată odată ce procedura de autorizare este finalizată şi investiţia 
respectivă construită. În conformitate cu legislaţia poloneză, acest lucru presupune un control 
obligatoriu efectuat de autorităţile competente pentru a se stabili dacă au fost îndeplinite 
condiţiile prevăzute în autorizaţie. În conformitate cu articolul 59 alineatul (7) din legea 
menţionată mai sus, singura parte implicată în eliberarea autorizaţiei de utilizare este 
investitorul, fapt care, după părerea petiţionarului, nu respectă articolul 6 alineatul (2) din 
Convenţia de la Aarhus. 
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Comisia doreşte să ofere următoarele explicaţii cu privire la cele de mai sus. Deşi procedura 
poloneză de autorizare presupune un proces decizional în mai multe etape, care poate include 
autorizaţia de utilizare, din cele de mai sus nu decurge obligaţia desfăşurării de consultări 
publice în fiecare etapă, cu condiţia ca procedura decizională în ansamblu să permită astfel de 
consultări. Din explicaţiile oferite mai sus, reiese clar că legislaţia poloneză de transpunere a 
obligaţiilor ce decurg din Directiva EIA, astfel cum a fost modificată de Directiva 
2003/35/CE, stipulează obligaţia de organizare a consultărilor publice pentru proiectele 
enumerate în anexa I la directivă în etapa de eliberare a unui aviz de mediu. Pentru a rezuma, 
Comisia nu este în măsură să stabilească o încălcare a articolului 6 alineatul (2) din Convenţia 
de la Aarhus de către articolul 59 din Legea poloneză privind construcţiile. 

Alte aspecte

Petiţionarul susţine că Comisia Europeană greşeşte atunci când afirmă că deciziile de 
autorizare pentru proiectul în chestiune respectă dispoziţiile legislaţiei poloneze. De 
asemenea, petiţionarul oferă informaţii suplimentare cu privire la procedurile judiciare la 
nivel naţional (hotărâri ale instanţelor poloneze şi o acţiune în curs de derulare în faţa acestor 
instanţe). 

Comisia doreşte să menţioneze că nu a efectuat niciodată o evaluare a respectării de către 
proiect a dispoziţiilor legislaţiei poloneze. Chestiunea respectării legislaţiei poloneze în cazul 
proiectului în discuţie nu intră în domeniul de competenţă al Comisiei. 

Concluzii

Proiectul în sine nu ridică problema încălcării legislaţiei UE. Ca o chestiune de ordin general, 
Comisia confirmă că poartă un dialog cu autorităţile poloneze cu privire la modul în care 
Polonia a pus în aplicare Directiva 2003/4/CE privind accesul la informaţiile despre mediu. 
Totuşi, acest aspect nu este relevant pentru proiectul în discuţie, ca atare. 


