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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0554/2006, adresată de Mieczyslaw Chorazy, de cetățenie poloneză, în 
numele Asociației „Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic”, privind planificata 
autostradă care va trece prin centrul Gliwice, în sudul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează cu privire la planificata direcționare a unei autostrăzi prin Gliwice, 
pentru a prelua traficul de pe noua autostradă „Drogowa Trasa Średnicowa” dintre Katowice 
și Gliwice. Acesta menționează că zona Gliwice prin care va trece autostrada este dens 
populată și conține numeroase monumente arhitecturale care ar fi grav afectate de poluarea 
rezultată. Acesta susține, de asemenea, faptul că proiectul va conduce la o scădere a nivelului 
apelor de suprafață, privând parcul central al orașului și alte zone verzi din Gliwice de apă. 
Petiționarul consideră că autoritățile naționale nu au tratat cu seriozitate îngrijorările 
exprimate de asociația mai sus menționată. Acesta se referă la Convenția de la Aarhus, al 
cărei principal obiectiv constă în a asigura o mai mare implicare activă a publicului în 
aspectele de mediu și perfecționarea protejării mediului, subliniind că UE a semnat un 
angajament de armonizare a propriei legislații cu aceasta. Prin prisma celor de mai sus, 
petiționarul solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2006 Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007

Petiția se referă la planificata construire a unei autostrăzi, așa-numita „Drogowa Trasa 
Srednicowa (DTS)”, între orașele din regiunea Silezia Superioară din Polonia. Lucrarea 
pregătitoare de construire a secțiunii vestice de la Ruda Slaska la Gliwice este în prezent în 
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derulare. Petiționarul este îngrijorat de ruta planificată DTS prin centrul istoric și dens populat 
al orașului Gliwice. Petiționarul susține că proiectul va avea efecte negative asupra sănătății 
locuitorilor din centrul orașului Gliwice și că există o potențială încălcare de către proiect a 
legislației UE. În special, petiționarul se referă la defalcarea proiectului pe secțiuni, la lipsa 
examinării alternativelor, la scăderea nivelului apelor de suprafață, la depășirea standardelor 
privind calitatea aerului și nivelului poluării fonice care ar rezulta din execuția proiectului.

Observațiile Comisiei privind petiția

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului1 (Directiva EIM)

Proiectul menționat de petiționar constă în construirea unui nou drum cu o lungime de 8,2 km, 
compus din patru-șase benzi, în funcție de secțiunea drumului, și cade sub incidența Anexei II 
punctul 10 litera (e) „lucrări de canalizare și regularizare a cursurilor de apă (proiecte 
neincluse în Anexa I)” la Directiva EIM. Petiționarul susține că proiectul în discuție face parte 
dintr-un proiect mai mare DTS – Zachod, un drum cu șase benzi, cu o lungime de 18,9 km. 
Astfel, întregul proiect DTS – Zachod ar cădea sub incidența Anexei I la Directiva EIM 
„construirea unui nou drum cu patru sau mai multe benzi, sau realinierea și/sau lărgirea unui 
drum existent cu două sau mai puține benzi pentru asigurarea a patru sau mai multe benzi, în 
condițiile în care acest nou drum, sau secțiunea realiniată și/sau lărgită are o lungime continuă 
de 10 km sau mai mult”, iar o EIM ar fi obligatorie. Astfel, petiționarul susține că defalcarea 
proiectului în două secțiuni a determinat modificarea categoriei proiectului, din anexa I în 
anexa II la Directiva EIM.

Directiva EIM prevede că statele membre trebuie să se asigure de faptul că, anterior 
autorizării dezvoltării, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, printre 
altele în virtutea naturii, dimensiunii sau locației acestora, fac obiectul unei evaluări a 
efectelor asupra mediului. Acest obiectiv mai sus menționat al Directivei EIM nu ar trebui 
evitat. Aceasta înseamnă că proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului și 
care, conform directivei, necesită o EIM, nu ar trebui defalcate în sub-proiecte astfel încât 
fiecare dintre acestea, luate individual, să fie considerate fără efecte asupra mediului și astfel 
să se eludeze obligațiile prevăzute de directivă. În plus, în cazul derulării unei EIM, trebuie 
acoperite atât efectele directe, cât și cele indirecte ale proiectului, iar informațiile de mediu 
furnizate de promotor autorităților competente trebuie să includă o descriere a potențialelor 
efectelor semnificative ale proiectului propus, incluzând, în funcție de caz, efectele 
cumulative cu alte proiecte. Deși proiectul a fost defalcat în secțiuni, trebuie să facă obiectul 
unei evaluări a impactului asupra mediului. De aceea, în acest moment nu poate fi identificată 
nicio încălcare a Directivei EIM. Cu toate acestea, în legătură cu efectele cumulative ale 
proiectului, în baza informațiilor furnizate de petiționar, nu este posibil să afirmăm dacă 
informațiile de mediu au ținut seama de acest aspect.

Petiționarul menționează, de asemenea, că nu a avut loc o analiză a alternativelor în evaluarea 
impactului de mediu derulată pentru proiect. În conformitate cu Directiva EIM, informațiile 
de mediu furnizate de promotor trebuie să includă un plan al principalelor alternative de 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
(Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40) astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE (JO L 73, 
14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).
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mediu studiate de promotor și o indicare a principalelor motive pe care s-a bazat alegerea sa. 
Lipsa acestor informații reprezintă o încălcare a directivei.

Calitatea aerului

Dispozițiile generale privind evaluarea și gestionarea calității aerului sunt stabilite în 
Directiva-cadru privind calitatea aerului înconjurător 96/62/CE1. Directiva 1999/30/CE 
conține dispoziții specifice referitoare la dioxidul de azot, incluzând valoarea limitei anuale de 
dioxid de azot, care va intra în vigoare în anul 2010, și valorile limită pentru particulele în 
suspensie PM10 care este deja în vigoare din anul 2005.

Orașul Gliwice nu are în prezent o problemă privind concentrațiile de dioxid de azot în aerul 
înconjurător. Concentrațiile măsurate indică valori inferioare valorii limită. Cu toate acestea, 
se înregistrează depășiri ale valorii limită a particulelor în suspensie PM10. Autoritățile 
încearcă să soluționeze această problemă prin aplicarea unui plan de refacere a calității 
aerului, care a fost comunicat Comisiei.

Comisia nu poate estima impactul noii construcții asupra aerului înconjurător din Gliwice. În 
timp ce transportul reprezintă în general unul dintre factorii principali care contribuie la 
concentrațiile ridicate de dioxid de azot în aerul înconjurător, anumite măsuri de infrastructură 
a transporturilor pot avea un impact neutru sau chiar pozitiv asupra calității aerului prin efecte 
cum ar fi reducerea aglomerării. Astfel, trebuie evaluate de la caz la caz. Comisia consideră că 
efectele privind concentrațiile de poluanți în aerul înconjurător trebuie evaluate prin 
intermediul unei EIM, deoarece depășirea valorilor limită de particule în suspensie indică deja 
o problemă gravă de poluare a aerului, iar concentrațiile de dioxid de azot sunt cu numai 10 % 
sub valoarea limită la situl de monitorizare. În plus, evaluarea spațială a efectelor este 
necesară deoarece ulterior punerii în funcțiune a noii infrastructuri, locația stației de 
monitorizare nu va mai putea satisface cerințele directivei.

Poluarea fonică

Cu privire la zgomotul de trafic, Comisia reiterează faptul că, astfel cum impune Directiva 
2002/49/CE2, statele membre trebuie să întocmească hărți strategice de poluare fonică și să 
adopte planuri de acțiune în vederea evaluării și gestionării zgomotului de mediu datorat 
drumurilor principale cu peste 3 milioane de vehicule pe an. Această directivă stabilește 
termene limită de aplicare în acest sens. Nu stabilește limite de poluare fonică sau alte criterii 
care ar obliga statele membre să examineze sau să aplice măsuri de limitare a poluării fonice. 
În plus, natura măsurilor de limitare vizate de planuri este lăsată la latitudinea statelor 
membre.

Directiva-cadru privind apa 3

Cu privire la impactul asupra apelor de suprafață, Directiva-cadru privind apa stabilește 

                                               
1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55.
2 Directiva 2002/49/CE din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, JO L 189, 
18.7.2002, p. 12-24.
3 JO L 327, 22.12.2000.
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cerințe de planificare detaliată de către statele membre privind utilizarea resurselor de apă 
pentru evitarea soluțiilor nedurabile și deteriorării ireversibile a mediului prin dezvoltarea 
planurilor de gestionare a bazinelor de râuri (PGBR). Conform Directivei, primul PGBR 
trebuie publicat în luna decembrie 2009. Începând din anul 2009, orice plan sau program care 
poate avea impact asupra resurselor de apă va trebui coordonat cu dispozițiile PGBR, pentru 
realizarea obiectivelor de mediu DCA.

Ca un prim pas către PGBR, Articolul 5 al DCA impunea statelor membre să deruleze, până 
în luna decembrie 2004, o verificare a impactului activității umane asupra situației apelor de 
suprafață și subterane. Obiectivul verificării constă în identificarea cursurilor de apă expuse 
riscului de a nu realiza obiectivele directivei. Prima identificare trebuie completată de 
informații strânse prin intermediul rețelelor de monitorizare înființate până în luna decembrie 
2006. În final, cursurile de apă expuse riscului vor face obiectul programului de măsuri al 
directivei în vederea atingerii unei situații adecvate până în anul 2015, incluzând situația 
cantitativă și chimică. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din 
DCA, statele membre trebuie să asigure un echilibru între extragerea și reîncărcarea cursurilor 
de apă subterane până cel târziu în anul 2015. Articolul 4 al DCA permite excepții de la 
obiectivul general în cazul îndeplinirii criteriilor specifice. În cazul cursurilor de apă cărora li 
se pot aplica orice asemenea excepții, o justificare trebuie inclusă în PGBR.

În temeiul celor de mai sus, proiectul DTS și riscul aferent de scădere a nivelului apelor 
subterane ar trebui în mod evident să facă parte din măsurile de protecție desemnate în baza 
PGBR. În această etapă, totuși, nu există nicio dovadă de încălcare a legislației.

Concluzii

Cu privire la Directiva privind Evaluarea Impactului de Mediu, există suspiciunea unei 
potențiale încălcări a Directivei EIM. De aceea, Comisia le va solicita autorităților poloneze 
să furnizeze informații suplimentare care să permită investigarea acestui aspect.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 7 martie 2008

Ca urmare a celor prezentate în petiție și pentru a investiga o posibilă încălcare a Directivei 
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)1 Comisia a înregistrat plângerea cu nr. 
2007/2220. În consecință, în iunie 2007, Comisia a trimis o scrisoare autorităților poloneze 
solicitând informații referitoare la desfășurarea studiul EIM pentru autostrada Ruda Slaska -
Zabrze - Gliwice. Autoritățile poloneze au răspuns celei de-a treia scrisori a Comisiei la 
10 septembrie 2007. În răspunsul lor, autoritățile poloneze susțin că informațiile referitoare la 
studiul EIM au fost adunate și că acestea urmează a fi înaintate în curând Comisiei. Scrisoarea 
conținând o documentație voluminoasă privind studiul EIM pentru secțiunile din Ruda Slaska 
și Zabrze a ajuns la Comisie la 10 decembrie 2007, făcând în prezent obiectul unei evaluări 
detaliate.

Conform informațiilor furnizate de către autoritățile poloneze în septembrie 2007, autostrada 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
(Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40) astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE (JO L 73, 
14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).
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Ruda Slaska – Zabrze – Gliwice a fost împărțită în opt secțiuni, dintre care două se află în 
Gliwice (G1 și G2), patru în Zabrze (Z1, Z2, Z3 și Z4) și două în Ruda Slaska (R1 și R2). . 
Fiecare secțiune a drumului a făcut/va face obiectul unui studiu EIM. 

Secțiunile din Ruda Slaska (R1 și R2) se află în construcție. A fost deja aprobată construcția a 
două secțiuni ale autostrăzii Zabrze (Z1 și Z2). Este important de menționat că autorizația de 
construcție pentru porțiunea Ruda Slaska (R1, R2) și una dintre secțiunile din Zabrze (Z1) a 
fost inițiată înainte de 1 mai 2004, prin urmare înainte de intrarea în vigoare a Directivei EIM. 
În consecință, Directiva EIM nu se aplică acestor trei secțiuni și nu se înregistrează nicio 
încălcare de procedură în acest sens. În ceea ce privește secțiunea Z2 din Zabrze, studiul EIM 
a fost demarat la 23 noiembrie 2005. Documentele privind secțiunea Z2 au fost trimise 
Comisiei în decembrie 2007, aflându-se în proces de evaluare.

Pentru celelalte patru secțiuni din Zabrze (Z3 și Z4) și Gliwice (G1 și G2), constructorul a 
înaintat cereri de aprobare a lucrărilor de construcție în noiembrie și decembrie 2006. 
Conform informațiilor furnizate de către autoritățile poloneze la 10 decembrie 2007, 
construcția acestor patru secțiuni din Gliwice și Zabrze nu a fost aprobată și, prin urmare, 
procedura nu a fost finalizată.

În ceea ce privește „împărțirea proiectului”, ar trebui desfășurat un singur studiu EIM pentru 
toate cele patru secțiuni din Zabrze și Gliwice (Z3, Z4 și G1, G2) de vreme ce acestea 
constituie un drum continuu, iar procedurile de aprobare a lucrărilor de construcție au fost 
inițiate în paralel. Cu toate acestea, împărțirea proiectului în secțiuni diferite ar putea fi 
aprobată doar din motive tehnice sau administrative, cu condiția ca toate impacturile relevante 
ale întregului proiect să fie supuse unui studiu EIM complet și adecvat, incluzând efectele 
cumulative.

Întrucât procedura de aprobare a lucrărilor de construcție nu a fost finalizată, Comisia nu are 
niciun motiv pentru care să presupună că, la momentul actual, Directiva EIM nu este 
respectată. Autoritățile poloneze sunt obligate să se asigure că proiectul este supus unui studiu 
în conformitate cu prevederile Directivei EIM.

Concluzii

La momentul actual, construcția nu a fost aprobată. Prin urmare, este prematur să fie 
suspectate posibile încălcări ale legislației comunitare. În cazul în care procedura este 
îndeplinită, iar petiționarul este de părere că prevederile de bază ale Directivei EIM nu au fost 
respectate, acesta poate înainta informațiile în cauză.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În informațiile suplimentare furnizate, petiționarul a afirmat că constructorul a înaintat o 
cerere în vederea adoptării unei decizii privind condițiile de mediu pentru proiect și că 
Direcția regională pentru protecția mediului a inițiat o procedură de consultări publice. 
Referitor la această procedură, petiționarul a prezentat câteva obiecții. În special, petiționarul 
a susținut că procedura nu s-a realizat în Gliwice, ci în Katowice, și în timpul orelor de lucru, 
de aceea petiționarul a întâmpinat dificultăți în a se familiariza cu documentația privind 
proiectul. Acesta susține, de asemenea, faptul că persoane din Direcția regională pentru 
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protecția mediului nu aveau suficiente cunoștințe despre proiect. Mai mult, petiționarul a 
prezentat o copie a comentariilor pe care Asociația „Gliwiczanie dla Gliwic” și alte persoane 
le-au adresat Direcției regionale pentru protecția mediului.

În urma prezentării de către petiționar a documentației menționate mai sus, Comisia a 
contactat Direcția Generală pentru protecția mediului din Polonia pentru a obține clarificări în 
legătură cu procedura EIM pentru proiectul în cauză. Din informațiile primite din partea 
autorităților poloneze, se pare că procedura de eliberare a unei decizii privind condițiile de 
mediu pentru drum („Drogowa Trasa Srednicowa”), tronsonul „Zachod” de la joncțiunea cu 
DK 88 din Gliwice la km 11+100 din Zabrze, secțiunile G1, G2, Z3 și Z4, a fost inițiată la 
26 februarie 2010.

Publicul a fost informat cu privire la procedura de consultare printr-un anunț de la 
11 martie 2010 care era, printre altele, afișat pe panoul de informații a orașului Gliwice și 
publicat în ziarul național „Gazeta wyborcza”.  În anunț, publicul era informat, astfel cum 
prevede legislația poloneză, în legătură cu procedura în curs pentru eliberarea deciziei, cu 
disponibilitatea informațiilor culese în conformitate cu articolul 5 din Directiva EIM1, 
85/337/CEE, și cu detaliile referitoare la calendarul pentru transmiterea opiniilor și 
comentariilor. În plus, la 10 mai, a fost organizată o audiere publică la care asociația 
„Gliwiczanie dla Gliwic” a participat și a prezentat comentarii. Conform informațiilor primite 
de la autoritățile poloneze, asociația „Gliwiczanie dla Gliwic” este parte în cadrul procedurilor 
de eliberare a deciziei privind condițiile de mediu și are drept de acces la toate informațiile 
culese pe parcursul procedurii. Pe baza celor menționate mai sus, se pare că prevederile 
Directivei EIM au fost respectate, iar Comisia nu a găsit niciun indiciu care să ateste că 
procedura de consultare publică a fost neconformă.

Potrivit informațiilor obținute din partea autorităților poloneze, procesul de strângere a 
dovezilor în cadrul procedurii de luare a deciziei în cauză a fost finalizat la 19 iulie 2010 și, 
după analizarea dovezilor prezentate, Direcția regională pentru protecția mediului va elibera o 
decizie.

Referitor la eliberarea deciziei și comentariile prezentate de asociație Direcției regionale 
pentru protecția mediului, Comisia dorește să informeze petiționarul că, în momentul luării 
deciziei privind acordarea sau refuzul autorizării proiectului, autoritatea competentă trebuie să 
informeze publicul vizat și să pună la dispoziția acestuia:

- conținutul deciziei și orice condiție aferentă;

- după examinarea observațiilor și opiniilor exprimate de către publicul interesat, principalele 
motive și considerente pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de 
participare a publicului;

- în cazul în care este necesar, o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, în 
cazul în care este posibil, de compensare a efectelor adverse cele mai importante.

În plus, asociația, ca parte la procedurile derulate în conformitate cu dreptul polonez, are 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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acces la o cale de atac în fața unei instanțe sau a unui alt organism independent și imparțial, 
prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziei (articolul 10a din 
Directiva EIM).

Concluzii

În urma analizării informațiilor oferite de petiționar și de autoritățile poloneze, Comisia nu a 
constatat nicio încălcare a Directivei EIM în cursul etapelor procedurii EIM realizate până în 
momentul de față. Mai mult, Comisia nu are niciun motiv să presupună că Directiva EIM nu 
va fi respectată în cursul etapei rămase a procedurii EIM cu privire la informațiile referitoare 
la luarea deciziei și accesul la controlul jurisdicțional.

Cu toate acestea, în cazul în care, odată finalizată procedura, petiționarul este de părere că 
prevederile esențiale ale Directivei EIM nu au fost respectate, acesta trebuie să furnizeze 
informațiile corespunzătoare.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul și-a exprimat dezacordul față de observațiile Comisiei prezentate în ultima 
comunicare. Acesta a repetat acuzațiile formulate anterior referitoare la evaluarea 
necorespunzătoare a sănătății umane, a emisiilor din aer și a apei freatice din zona parcului 
Chopin. O nouă acuzație formulată de petiționar se referă la lipsa evaluării PM2,5 în cadrul 
unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) pentru proiectul în cauză și, 
prin urmare, la neconformitatea proiectului cu Directiva EIM și Directiva 2008/50/CE1

privind calitatea aerului înconjurător.

Comisia are cunoștință de acest proiect, iar de la data depunerii petiției în 2006, a solicitat de 
mai multe ori informații cu privire la proiect din partea autorităților poloneze. Ca urmare a 
ultimei acuzații, Comisia a solicitat autorităților poloneze clarificări privind evaluarea 
impactului proiectului asupra atmosferei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului. Autoritățile poloneze au răspuns la 22 septembrie 2011.

Evaluarea impactului asupra mediului

Proiectul a fost supus procedurii EIM inițiate prin depunerea unei cereri pentru decizia privind 
condițiile de mediu la 26 februarie 2010. La 11 martie 2010, directorul regional pentru 
protecția mediului a publicat un anunț prin care informa opinia publică cu privire la 
demararea procedurii și la disponibilitatea documentelor relevante (inclusiv raportul de 
mediu), precum și la modalitățile de prezentare a observațiilor și opiniilor în cadrul 
procedurii. Mai mult, la 10 mai 2010, a avut loc o audiere publică în cadrul procedurii EIM. 
Potrivit deciziei privind condițiile de mediu (care a finalizat procedura EIM) emisă la 31 
august 2010, petiționarul, care a luat parte la proceduri, a participat la audierea publică și a 
prezentat observații în cadrul procedurii EIM.

În ceea ce privește aspectele menționate în petiție care, potrivit petiționarului, nu au fost 
corect evaluate, Comisia ar dori să evidențieze faptul că autoritatea competentă a abordat 
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aceste aspecte (sănătatea umană, impactul asupra apelor subterane din zona parcului Chopin și 
a emisiilor din aer) în cadrul deciziei privind condițiile de mediu din 31 august 2010 și a oferit 
un răspuns amplu la observațiile petiționarului. Comisia nu are niciun temei să nu acorde 
încredere rezultatelor evaluării efectuate de autoritățile poloneze.

Pe baza celor menționate mai sus, Comisia nu a identificat nicio încălcare a Directivei EIM.

Calitatea aerului înconjurător

Directiva 2008/50/CE, care a trebuit să fie transpusă de statele membre până la 11 iunie 2010, 
stabilește obligația statelor membre de a asigura respectarea valorilor-țintă și a valorilor-limită 
în privința anumitor poluanți. În ceea ce privește concentrațiile de PM2,5, valoarea-țintă ar fi 
trebuit să fie atinsă de statele membre până la 1 ianuarie 2010, iar valoarea-limită trebuie să 
fie atinsă până la 1 ianuarie 2015.

În ceea ce privește conformitatea proiectului cu Directiva 2008/50/CE, Comisia trebuie să 
scoată în evidență faptul că această directivă nu se aplică anumitor proiecte, ci mai degrabă se 
adresează situației calității aerului din întreaga zonă. Dacă, într-o anumită zonă, nivelurile 
poluanților din aerul înconjurător depășesc o valoare-limită sau o valoare-țintă, plus orice 
marjă de toleranță relevantă, Directiva 2008/50/CE obligă statele membre să se asigure că se 
elaborează planuri privind calitatea aerului pentru zona respectivă, în vederea atingerii valorii-
limită sau valorii-țintă relevante prevăzute de directivă. Potrivit autorităților poloneze, un 
astfel de plan privind calitatea aerului a fost adoptat pentru zonele din voievodatul Sileziei. 
Proiectul în cauză (construirea unui drum expres Katowice-Gliwice) a fost menționat ca fiind 
una dintre măsurile menite să limiteze traficul de tranzit în centrele orașelor respective, 
inclusiv Gliwice. În scrisoarea adresată Comisiei autoritățile poloneze afirmă că, prin 
proiectul în cauză, o parte a traficului va fi mutat de pe străzile orașului pe drumul expres și, 
prin urmare, se va reduce expunerea locuitorilor din orașul Gliwice la aerul poluat cauzat de 
trafic.

Concluzie

Comisia a reevaluat acuzațiile exprimate în petiție și confirmă că nu a identificat nicio 
încălcare a Directivei EIM. În ceea ce privește Directiva 2008/50/CE, Comisia a explicat că 
aceasta nu se aplică direct anumitor investiții în infrastructură puse în aplicare de statele 
membre.


