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Comisia pentru petiții

6.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0913/2010, adresată de Janusz Wilczynski, de cetățenie poloneză, 
privind nerespectarea de către autoritățile poloneze a Directivei 85/337/CEE 
a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică în contextul unui 
proiect de construcție a unei autostrăzi în vestul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la proiectul de construcție a autostrăzii A-2, care pornește de la 
Swiecko, situat la granița Poloniei cu Germania și continuă până în orașul Nowy Tomysl, 
situat la 106 km spre est. Petiționarul subliniază faptul că autoritățile responsabile pentru 
autorizarea lucrărilor la autostrada respectivă, care va avea un impact extrem de negativ 
asupra parcului natural Nietoperet, ce face parte din rețeaua Natura 2000 (PL 080003), se fac 
vinovate de încălcarea unei serii de dispoziții ale Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind 
evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Directivei 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Petiționarul 
subliniază faptul că acest tip de încălcare a legislației comunitare în domeniul mediului este 
un fenomen răspândit în Polonia și, printre altele, el face referire la cazul Via Baltica. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să asigure că, în general, se respectă 
legislația comunitară din domeniul mediului și, în special, în ceea ce privește proiectul de 
construcție a autostrăzii respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011
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Comisia dorește să menționeze faptul că a primit o plângere cu privire la aceleași aspecte 
legate de proiectul respectiv. Plângerea a fost înregistrată și ulterior închisă ca urmare a 
anchetei efectuate. Analiza prezentată mai jos ia în considerare informațiile prezentate în 
petiție, dar și informațiile înaintate Comisiei în cadrul plângerii înregistrate. 

Evaluarea impactului asupra mediului 
Proiectul la care face referire petiționarul intră sub incidența anexei I punctul 7 litera (b) la 
Directiva EIA „Construirea de autostrăzi și șosele rapide”. Pentru proiectele enumerate în 
anexa I din directivă, este obligatorie o procedură de evaluare a impactului; în schimb, pentru 
proiectele vizate de anexa II, statele membre trebuie să determine, fie printr-o examinare de la 
caz la caz, fie în funcție de anumite praguri și criterii, dacă proiectul trebuie sau nu supus unei 
evaluări, în virtutea efectelor semnificative pe care le poate avea asupra mediului, având în 
vedere criteriile relevante de selecție stabilite în anexa III la directivă (așa numita procedură 
de „screening”). În contextul evaluării impactului asupra mediului, inițiatorul proiectului 
prezintă autorităților competente o descriere a efectelor semnificative posibile ale proiectului 
propus, inclusiv, dacă sunt relevante, a efectelor cumulative. Mai mult, procedura EIA include 
consultări cu opinia publică și cu alte autorități care ar putea fi interesate în virtutea 
responsabilităților lor specifice. De asemenea, decizia de autorizare a proiectului ar trebui să 
țină seama de rezultatele consultărilor menționate mai sus și de informațiile oferite de 
inițiatorul proiectului autorităților competente. În sfârșit, în baza directivei, decizia de a 
acorda sau de a refuza autorizația de începere a proiectului trebuie să fie făcută publică.

Comisia dorește, totuși, să precizeze că, în conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții 
de Justiție (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 inițiată înainte de data intrării 
în vigoare a directivei.

Petiționarul susține că Directiva EIA este aplicabilă în cazul proiectului în discuție din 
moment ce cererea de obținere a autorizației de mediu a fost depusă în iunie 2007, iar cererea 
de obținere a autorizației de construcție a fost depusă în decembrie 2009. În această privință, 
Comisia dorește să facă următoarele observații. Procedurile poloneze de acordare a 
autorizației sunt, în general, proceduri care constau în mai multe etape. În cazul unui proiect 
de construcție a unei autostrăzi, legislația poloneză prevede următoarele decizii consecutive: 
decizia privind amplasarea, avizul de mediu și autorizația de construcție. Toate aceste decizii 
trebuie considerate ca făcând parte din decizia de autorizare, în sensul Directivei EIA. În 
lumina jurisprudenței consacrate citate mai sus, data care determină inițierea procedurii de 
autorizare este data la care este depusă cererea pentru prima decizie de autorizare. 

Comisia a examinat în detaliu informațiile oferite de către petiționar atât în cadrul petiției, cât 
și ca plângere. Rezultă din documentele de care dispune Comisia că procedura pentru decizia 
privind amplasarea (adică prima decizie de autorizare) a fost inițiată la mijlocul anilor '90 și a 
fost, așadar, lansată cu mult timp înaintea datei intrării în vigoare a Directivei EIA pentru 
Polonia, respectiv 1 mai 2004. În consecință, în temeiul jurisprudenței consacrate a Curții de 
Justiție, cerințele directivei nu se aplică în cazul său. Date fiind cele de mai sus, nu există 
niciun motiv care să justifice o analiză a afirmațiilor petiționarului referitoare la o presupusă 
încălcare a unor dispoziții specifice din directivă. 
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Directiva privind habitatele 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, „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 combinație cu alte planuri sau proiecte, 
trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de 
obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.” De asemenea, conform articolului 6 
alineatul (4) din Directiva privind habitatele, dacă planul sau proiectul care are un impact 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 trebuie autorizat, acest lucru se realizează numai în 
lipsa unor soluții alternative și din motive de interes public major. 

Petiționarul susține că nu s-a efectuat o analiză corespunzătoare a alternativelor la proiectul în 
discuție și, de aceea, reclamă o încălcare a cerințelor procedurale ce decurg din articolul 6 
alineatele (3) și (4) din Directiva privind habitatele. În această privință, Comisia dorește să 
precizeze că, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza 209/04 Comisa/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 cereri 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 autorizare pentru proiectul în cauză, 
în conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, nu se poate constata o 
încălcare a cerințelor procedurale ale Directivei privind habitatele. 

Problema acordării deciziilor de autorizare unei entități juridice diferite 

Cât privește problema entităților juridice pentru care sunt emise decizii specifice, Comisia 
dorește să precizeze că acest aspect nu intră sub incidența Directivei EIA și, prin urmare, nu 
ridică problema nerespectării directivei. 

Problema transpunerii incorecte a directivelor UE 

Petiționarul reclamă lipsa transpunerii sau transpunerea incorectă a unor dispoziții din 
Directiva EIA, a unor dispoziții din Directiva 2003/4/CE, precum și a articolului 6 alineatul 
(2) din Convenția de la Aarhus. 
Directiva EIA 
Petiționarul susține că unele din definițiile consacrate în Directiva EIA nu au fost transpuse în 
legislația poloneză. Este vorba de noțiuni precum: „autorizație”, „public interesat” și 
„inițiatorul proiectului”. Mai mult, în opinia petiționarului, articolul 6 alineatul (6) din 
Directiva EIA, care stipulează că „trebuie prevăzute termene rezonabile pentru diferitele 
etape, care să acorde suficient timp pentru informarea publicului și pentru ca publicul 
interesat să se pregătească și să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul în 
conformitate cu dispozițiile prezentului articol” nu a fost transpus în legislația poloneză. 
Comisia dorește să precizeze că a efectuat o analiză amănunțită a măsurilor poloneze de 
transpunere a Directivei EIA și, constatând că dispozițiile poloneze nu respectă în totalitate 
cerințele directivei, au inițiat în 2006 o procedură privind încălcarea dreptului comunitar în 
temeiul fostului articol 226 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în prezent 
articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Este important de subliniat 
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faptul că acesta este un caz general de neconformitate, care nu este legat de un anumit proiect. 
La 4 iulie 2006, a fost adresată Poloniei o scrisoare de punere în întârziere (prima avertizare 
scrisă). Apoi, la 29 iunie 2007, a fost emis un aviz motivat (a doua avertizare scrisă). În urma 
acestei acțiuni, autoritățile poloneze au adoptat o nouă lege privind accesul la informațiile 
legate de mediu și protecția mediului, participarea publicului la protecția mediului și 
evaluarea impactului asupra mediului, care a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2008. În opinia 
Comisiei, această nouă lege respectă Directiva EIA în ceea ce privește prevederile legate de 
consultarea publicului și transpunerea definițiilor directivei. 

Directiva 2003/4/CE
În plus, petiționarul susține că Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile 
despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului nu a fost transpusă în mod 
corespunzător în sistemul juridic polonez. Afirmațiile vizează mai exact transpunerea 
articolului 1, a articolului 3 alineatul (5) litera (a), a articolului 3 alineatul (5), a articolului 7 
alineatul (1) și a articolului 8 alineatul (1). 

Comisia a efectuat o evaluare a măsurilor de transpunere în legislația națională a dispozițiilor 
cuprinse în directiva mai sus menționată în cadrul unui exercițiu orizontal și, constatând că 
transpunerea de către Polonia nu este pe deplin conformă, a adresat o scrisoare autorităților 
poloneze, solicitându-le clarificări. A fost primit un răspuns din partea autorităților poloneze, 
care este acum evaluat. 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 stabilește obligații specifice de diseminare a informațiilor 
legate de diferitele categorii de proiecte. Această obligație este consacrată la articolul 6 
alineatul (2) din Directiva EIA, care conține cerințe detaliate privind responsabilitatea de a 
informa publicul cu privire la proiectele susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra 
mediului. Pentru aplicabilitatea Directivei EIA, a se vedea precizările de mai sus. 
Convenția de la Aarhus 
În fine, petiționarul reclamă lipsa transpunerii articolului 6 secțiunea a 2-a din Convenția de la 
Aarhus, care stipulează că „Publicul interesat este informat, fie printr-o notificare publică, fie 
individual, după caz, într-o etapă incipientă a procedurii de luare a deciziei privind mediul, în 
timp util și într-un mod corespunzător și eficient cu privire la următoarele aspecte, inter alia: 

a) activitatea propusă și cererea în temeiul căreia se va lua o decizie; 
b) natura deciziilor sau proiectul de decizie care ar putea fi adoptate; 

c) autoritatea publică însărcinată cu luarea deciziei; 
d) procedura prevăzută (…)”. 

Comisia dorește să precizeze că procesul de luare a deciziilor privind activitățile enumerate în 
anexa I din Convenție este, inter alia, reglementat de prevederile legislației poloneze de 
transpunere a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (Directiva IPPC)1. Aceste dispoziții din legislația poloneză includ 
prevederile referitoare la consultările publice menționate de articolul 6 alineatul (2) din 
Convenția de la Aarhus. Prin urmare, Comisia nu poate fi de acord cu afirmația că lipsesc 
măsurile de transpunere a articolului 6 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus. 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
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Nu există dovezi care să ateste o încălcare a dreptului comunitar de mediu în legătură cu 
proiectul în discuție. Pentru o informare mai detaliată, Comisia confirmă că se află în dialog 
cu autoritățile poloneze asupra modului în care Polonia a pus în aplicare Directiva 2003/4/CE 
privind accesul la informații. Totuși, acest aspect nu este relevant pentru proiectul în discuție. 
Comisia nu consideră că este necesară o acțiune suplimentară și a închis, în ianuarie 2011, 
propriul dosar cu privire la cazul în speță.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționarul susține că, în luarea deciziei de a închide petiția, Comisia pentru petiții a 
Parlamentului European s-a bazat pe informații inexacte furnizate de către Comisia 
Europeană. În plus, petiționarul susține că petiția a fost examinată fără avizul Comisiei pentru 
mediu. 

În principiu, petiționarul repetă argumentele prezentate în petiția inițială. Afirmația cea mai 
importantă se referă la faptul că, în opinia petiționarului, proiectul în cauză, autostrada A-2 
Świecko-Nowy Tomyśl, este un proiect postaderare. Petiționarul constată că, deși decizia 
privind amplasarea pentru proiectul în cauză a fost emisă în 1996, lucrările la proiect au fost 
reluate după 11 ani, ceea ce a necesitat o actualizare a deciziei privind amplasarea și, în unele 
cazuri, a necesitat obținerea unei noi decizii cu privire la amplasare. Petiționarul face referire 
la emiterea după 2004 de către autoritățile locale a trei noi decizii administrative pentru zona 
care afectează terenurile petiționarului, de exemplu, avizul de mediu din 6 august 2007, 
decizia privind amplasarea din 11 martie 2008 și autorizația de construcție din 15 iunie 2009. 

Conform declarației că proiectul este un proiect postaderare, petiționarul repetă afirmațiile 
sale cu privire la neefectuarea unei analize a alternativelor pentru acest proiect, ceea conduce, 
în opinia sa, la o încălcare a articolului 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele1. În 
plus, presupunând că proiectul este un proiect postaderare, petiționarul repetă argumentele 
prezentate anterior, susținând că nu s-au desfășurat în mod corespunzător consultări publice, 
încălcându-se, prin urmare, Directiva EIA2. De asemenea, petiționarul a reiterat argumentul 
său cu privire la acordarea de autorizații unor entități juridice diferite (Autostrada 
Wielkopolska S.A., și nu Direcția Generală pentru Drumuri Naționale și Autostrăzi). Apoi, 
petiționarul face din nou referire la faptul că inițiatorului proiectului nu are dreptul de a utiliza 
proprietățile pe care proiectul urmează să se desfășoare. Cu privire la cele de mai sus, 
petiționarul consideră că nu a primit răspuns la toate argumentele sale. În final, petiționarul 
observă că în informațiile care i-au fost furnizate se indică în mod greșit faptul că legislația 
poloneză conține definițiile „decizie de autorizare” și „inițiator al proiectului”. 

Problema aplicării temporale a dreptului UE în materie de mediu (proiecte din perioada de 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică astfel cum 
a fost modificată (denumită în continuare „Directiva privind habitatele”); JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

2 Directiva 85/337/CEE 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 (denumită, în continuare, 
„Directiva EIA”). JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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preaderare sau de postaderare) 
Comisia ar dori să consemneze faptul că afirmații similare au fost prezentate de petiționar în 
petiția inițială. La acel moment Comisia a explicat că: 
(…) Procedurile poloneze de acordare a autorizației sunt, în general, proceduri care constau 
în mai multe etape. În cazul unui proiect de construcție a unei autostrăzi, legislația poloneză 
prevede următoarele decizii consecutive: decizia privind amplasarea, avizul de mediu și 
autorizația de construire. Toate aceste decizii trebuie considerate ca făcând parte din decizia 
de autorizare, în sensul Directivei EIA. În lumina jurisprudenței consacrate, citate mai sus, 
data care determină inițierea procedurii de autorizare este data la care este depusă cererea 
pentru prima decizie de autorizare.

Comisia a examinat în detaliu informațiile oferite de către petiționar atât în cadrul petiției, 
cât și în cadrul plângerii. Rezultă din documentele de care dispune Comisia că procedura 
pentru decizia privind amplasarea (adică prima decizie de autorizare) a fost inițiată la 
mijlocul anilor '90 și a fost, așadar, lansată cu mult timp înaintea datei intrării în vigoare a 
Directivei EIA pentru Polonia, respectiv 1 mai 2004. În consecință, în temeiul jurisprudenței 
consacrate a Curții de Justiție, cerințele directivei nu se aplică în cazul său.

(…) în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza 209/04 Comisa vs. Austria, 
prevederile procedurale de la articolul 6 alineatele (3)-(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 autorizare pentru 
proiectul în cauză, în conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, nu se 
poate constata o încălcare a cerințelor procedurale ale Directivei privind habitatele.

Deciziile privind amplasarea pentru proiectul în cauză au fost emise în 19961. Aceste decizii, 
deși au fost modificate într-o anumită măsură ulterior, sunt în continuare valabile. Prin 
urmare, în opinia Comisiei, proiectul în cauză este un proiect preaderare. În consecință, în 
lumina jurisprudenței consacrate a Curții de Justiție (cauza C-396/92, Bund Naturschutz; 
cauza C-81/96 Haarlemmerliede; cauza 209/04 Comisia vs. Austria), cerințele Directivei EIA 
și cerințele procedurale de la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva privind habitatele nu 
sunt aplicabile acestui proiect. 

În lumina celor menționate mai sus, nu este necesar să se ia în considerare afirmațiile 
specifice ale petiționarului referitoare la încălcarea Directivei EIA sau a articolului 6 alineatul 
(4) din Directiva privind habitatele prin proiectul în cauză. 

Problema lucrărilor auxiliare 

Cu toate acestea, din informațiile prezentate de petiționar reiese că deciziile suplimentare de 

                                               
1 Decizia 1/96 din Voievodatul Gorzow emisă de Voievodul din Gorzow la 10 iunie 1996 (Decizia nr GP-
NB/7331/1/96); Decizia 1/96 din Voievodatul Zielona Góra emisă de Voievodul din Zielona Góra la 
25 iunie 1996 (Decizia nr. UAN-P-7331/1/96); Decizia 1/96 din Voievodatul Poznań emisă de Voievodul din 
Poznań la 5 iulie 1996 (Decizia nr. GP-II-7331/1/96/1325);
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amplasare au fost acordate pentru lucrări auxiliare aferente proiectului în 2008. Aceste lucrări 
includ următoarele: drumuri adiacente pentru accesul la parcele, spații servicii, ieșiri de 
urgență, drumuri de acces la iazuri ecologice, accesul la pasaje pentru animale, locuri de 
parcare suplimentare pentru spațiile de servicii, extinderea zonelor cu plată. 

Din analiza deciziei de amplasare din 8 martie 2008, anexată, reiese clar că la emiterea 
acesteia au fost luate în considerare condițiile asociate deciziei de mediu1 emise pentru 
proiectul respectiv și că acestea sunt obligatorii și pentru execuția lucrărilor auxiliare. În 
timpul procedurii de emitere a deciziei de mediu menționate mai sus, un raport de mediu a 
fost elaborat și au fost organizate consultări publice cu privire la întregul proiect în cauză. Mai 
mult, conform informațiilor prezentate de petiționar, proiectul a făcut integral obiectul unei a 
doua proceduri EIA în momentul emiterii autorizației de construire. Astfel, Comisia nu poate 
stabili o încălcare a Directivei EIA în acest sens. 

În ceea ce privește afirmația că pentru emiterea deciziei de mediu, consultările publice nu s-au 
desfășurat în conformitate cu Directiva EIA, Comisia observă că s-a deschis deja procedura 
privind încălcarea dreptului UE în legătură cu neconformitatea orizontală a dispozițiilor 
poloneze cu cerințele Directivei EIA privind participarea publicului. În urma acestei acțiuni, 
autoritățile poloneze au adoptat la 3 octombrie 2008 o nouă lege privind accesul la 
informațiile legate de mediu și protecția mediului, participarea publicului la protecția 
mediului și evaluarea impactului asupra mediului, care a intrat în vigoare la 
15 noiembrie 2008. Noua lege poloneză soluționează în mod corespunzător insuficiențele 
identificate în procedura privind încălcarea dreptului comunitar. 

În ceea ce privește afirmația petiționarului că procesul de consultare publică desfășurat în 
etapa emiterii autorizației de construire a fost împiedicat de publicarea unui anunț în Gazeta 
Lubuska, în loc de Gazeta Wyborcza, de lipsa de afișe în apropierea locului investiției 
planificate și în orașele vecine, precum și de calcularea neadecvată a termenului stabilit pentru 
prezentarea comentariilor, Comisia constată următoarele. Astfel cum se prevede la articolul 6 
alineatul (5) din directivă, statele membre sunt libere să aleagă mijloacele adecvate de 
comunicare pentru a informa publicul. Din analiza justificării autorizației de construire, reiese 
clar că informațiile cu privire la posibilitatea de a prezenta comentarii și observații au fost 
afișate pe internet, la avizierele municipalității din numeroasele orașe implicate, precum și în 
ziarul local. Comisia nu a găsit nicio dovadă că publicarea informațiilor într-un alt ziar 
împiedică drepturile publicului interesat să participe efectiv la procedura de consultare. Din 
informațiile puse la dispoziția Comisiei, se poate concluziona că, pe lângă procedura de 
consultare publică obișnuită, a existat o consultare publică voluntară suplimentară organizată 
de investitor (de exemplu, audierea publică pentru discutarea problemelor de mediu legate de 
pasajele pentru animale). Prin urmare, publicul interesat, inclusiv ONG-urile active în 
domeniul mediului, a folosit această ocazie pentru a prezenta comentarii cu privire la proiect. 
Prin urmare, Comisia nu este în măsură să stabilească o încălcare a articolului 6 alineatul (2) 
din Directiva EIA în această privință. 

În ceea ce privește preocupările legate de calcularea neadecvată a termenului pentru 
prezentarea comentariilor, Comisia observă că articolul 49 din Codul de procedură 
administrativă polonez nu se aplică articolului 30 din legea din 3 octombrie 2008 și, prin 
                                               
1 Decizia din 6 august 2007.
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urmare, nicio încălcare a articolului 6 alineatul (2) din Directiva EIA cu privire la fixarea 
termenelor nu poate fi stabilită. 

Cu privire la problema aprobării deciziilor de autorizare a unei entități juridice diferite 

Comisia dorește să facă referire la comunicarea sa anterioară: 

Cât privește problema entităților juridice pentru care sunt emise decizii specifice, Comisia 
dorește să precizeze că acest aspect nu intră sub incidența Directivei EIA și, prin urmare, nu 
ridică problema nerespectării directivei. 
În plus, Comisia ar dori să precizeze că din analiza informațiilor disponibile, se pare că 
investitorul public a decis să transfere lucrările de executare unei entități juridice diferite și, 
prin urmare, autorizația de construire a fost emisă pentru entitatea respectivă. Totuși, acest 
lucru nu influențează stabilirea începerii procedurii de autorizare după cum s-a afirmat deja 
mai sus. 

Cu privire la problema proprietății
Petiționarul susține că inițiatorul proiectului se bazează pe o declarație lacunară privind 
dreptul de a dispune de terenuri pentru construcții. Comisia declară că problema proprietății și 
a exproprierii se află în afara domeniului său de competență, ținând exclusiv de competența 
statelor membre.

Cu privire la transpunerea noțiunilor precum „decizie de autorizare” și „inițiator al 
proiectului”

În ceea ce privește observația petiționarului referitoare la faptul că s-a afirmat în mod greșit de 
către Comisie că legislația poloneză conține definițiile „decizie de autorizare” și „inițiator al 
proiectului”, Comisia ar dori să facă referire la comunicarea sa anterioară în care a menționat 
faptul că: 

În opinia Comisiei, această nouă lege respectă Directiva EIA în ceea ce privește prevederile 
legate de consultarea publicului și transpunerea definițiilor directivei.” 
În acest sens, ar trebui să se sublinieze, de asemenea, că jurisprudența consacrată a Curții de 
Justiție prevede că transpunerea unei directive în sistemul juridic național nu impune neapărat 
copierea textuală a directivei respective. În unele situații, un context juridic general ar putea fi 
suficient în acest scop, cu condiția ca acesta să garanteze aplicarea pe deplin a directivei (C-
6/04, 428/04). În opinia Comisiei, contextul juridic general aplicabil procedurii EIA în 
temeiul legii poloneze garantează aplicarea obligațiilor care decurg din directivă cu privire la 
inițiatorul proiectului și care sunt asociate în mod corespunzător noțiunii de „decizie de 
autorizare”. 

Concluzie

Proiectul în sine, inclusiv lucrările auxiliare, nu determină nicio încălcare a legislației UE. 
Prin urmare, în opinia Comisiei, deoarece nu poate fi stabilită nicio încălcare a legislației UE 
în domeniul mediului în legătură cu proiectul în cauză, nu sunt necesare acțiuni suplimentare 
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în acest caz.


