
CM\879036RO.doc PE473.761v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0270/2011, adresată de Roman 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 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică în legătură cu un proiect de autostradă din 
sudul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la autostrada A-4 planificată între granița dintre Polonia și Germania 
și cea dintre Polonia și Ucraina, al cărei segment Zgorzelec-Krzyzowa va afecta zonele din 
cadrul rețelei Natura 2000, Dolina Dolnei Kwisy (PLH 020050) și Uroczyska Borów 
Dolnośląski (OLH 020072). Petiționarul atrage atenția asupra faptului că, în cadrul procesului 
de autorizare a construcției autostrăzii respective, autoritățile competente din Silezia 
Inferioară au încălcat dispozițiile Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. 
Petiționarul afirmă, de asemenea, că definiția „autorizației” dată prin directivă (development 
consent) nu a fost pusă în aplicare în legislația poloneză. Prin urmare, acesta solicită 
Parlamentului European să asigure respectarea în general a actelor legislative din acest 
domeniu și, în special, în cazul lucrărilor de construcție de pe traseul Zgorzelec-Krzyzowa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 30 septembrie 2011
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Comisia ar dori să atragă atenția Comisiei pentru petiții asupra comunicărilor formulate deja 
cu privire la petițiile 897/2007 și 913/2010, care se referă la același proiect de autostradă.  
Aspectele semnalate de petiționar au fost, toate, abordate în cuprinsul acestor documente.


