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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0359/2011, adresată de Krystyna Szewczyk, de cetățenie poloneză, 
însoțită de 870 de semnături, privind construirea unei instalații de biogaz în 
Konopnica în centrul Poloniei și nerespectarea legislației comunitare în 
domeniul protecției mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la construirea planificată a unei instalații de biogaz în Konopnica în 
centrul Poloniei, în imediata vecinătate a unui sit din rețeaua Natura 2000 și râul Rawka care 
reprezintă o parte dintr-o rezervație naturală. Petiționara afirmă că autoritățile competente nu 
au ținut cont de opinia populației afectate și că proiectul nu a făcut obiectul unei evaluări 
privind efectele asupra mediului. În conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind accesul publicului la informațiile despre mediu, 
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului 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, precum și Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării, petiționara solicită 
Parlamentului European să verifice compatibilitatea proiectului menționat anterior cu aceste 
reglementări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Proiectul se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 85/337/CEE (Directiva EIM), 
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astfel cum a fost modificată1.

Conform articolului 2 din Directiva EIM, „statele membre adoptă toate măsurile necesare, 
înaintea acordării autorizației, pentru a asigura că proiectele care pot avea efecte importante 
asupra mediului, prin natura, mărimea sau localizarea lor, inter alia, constituie obiectul unei 
evaluări a efectelor lor.”

Proiectul planificat poate fi încadrat la „Instalații industriale pentru producerea electricității, 
a aburului și a apei calde” [punctul 3 litera (a) din anexa II la Directiva EIM]. În conformitate 
cu articolul 4 din directivă, în cazul proiectelor menționate la anexa II, statele membre trebuie 
să stabilească, prin examinarea de la caz la caz sau prin instituirea unor praguri și/sau a altor 
criterii, dacă proiectul va fi supus unei evaluări a impactului în conformitate cu articolele 5-
10.

Atunci când, ca urmare a acestei analize (screening) se stabilește că proiectul ar putea avea 
efecte negative semnificative asupra mediului, acesta ar trebui supus procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului în conformitate cu articolele 5-10 din directivă înainte de 
obținerea autorizării. Procedura EIM include, printre altele, elaborarea unui raport de mediu 
(descriere a proiectului) care evaluează efectele directe și indirecte ale proiectului, precum și 
efectele secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, 
pozitive și negative ale proiectului asupra mediului. Procedura include și consultări publice.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se poate trage concluzia că proiectul a fost supus 
unei proceduri de screening pe durata căreia autoritatea competentă a decis că nu este 
necesară o evaluare a impactului în temeiul articolele 5-10 din directivă. Pe baza informațiilor 
limitate furnizate, Comisia nu este în măsură să stabilească dacă s-a produs o eroare vădită pe 
parcursul procedurii de screening.

Conform informațiilor primite de la petiționară, proiectul este planificat să fie amplasat în 
apropierea sitului Natura 2000 Valea Râului Rawka PLH 100015.

Conform articolului 6 alineatul (2) din Directiva privind habitatele, „statele membre iau 
măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea 
habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au 
fost desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările respective ar putea fi 
relevante în sensul obiectivelor prezentei directive.”
În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directiva menționată, „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. În funcție de concluziile evaluării respective 
[...], autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat 
că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, dup caz, după ce au consultat 
opinia publică.”
Evaluarea impactului proiectului asupra oricărui sit Natura 2000 trebuie realizată dacă există 
                                               
1 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
astfel cum a fost modificată, JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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posibilitatea ca proiectul să aibă efecte negative semnificative asupra sitului. Pe baza 
informațiilor furnizate Comisiei, este imposibil de stabilit dacă această evaluare era necesară. 
Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate stabili nici dacă proiectul poate avea un 
efect negativ semnificativ asupra sitului.

Directiva 2001/42/CE 1 (Directiva SEA) prevede realizarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului pentru anumite planuri și programe publice care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului. Întrucât chestiunea în cauză vizează mai degrabă un proiect decât un program sau 
un plan, Directiva SEA nu se aplică.

Directiva 2003/4/CE 2 garantează dreptul de acces la informațiile despre mediu deținute de 
către sau pentru autoritățile publice și stabilește condițiile de bază și modalitățile practice de 
exercitare a acestui drept. 

Scopul Directivei IPPC3 este de a preveni și controla în mod integrat poluarea provocată de 
activitățile enumerate în anexa I la aceasta. Acest lucru este posibil prin intermediul 
procedurilor de autorizare care asigură utilizarea celor mai bune tehnici disponibile dezvoltate 
pentru o industrie anume. Directiva IPPC se aplică instalațiilor de ardere cu o putere termică 
instalată mai mare de 50 MW (anexa I punctul 1.1). Proiectul în cauză are o putere termică de 
2 128 MWh (căldură) și 1,99 MWh (energie) și se presupune că puterea sa termică instalată 
este de 2 128 MW și, respectiv, 1,99 MW. 

Concluzii

Pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, Comisia nu poate constata o încălcare a 
Directivei privind habitatele, a Directivei EIM sau a Directivei privind accesul la informațiile 
despre mediu. Mai mult, proiectul pare să nu se încadreze în domeniul de aplicare al 
Directivelor SEA și IPPC. Cu toate acestea, în cazul în care petiționarii vor furniza informații 
care să indice o încălcare a Directivelor privind habitatele sau EIM, Comisia va continua 
investigarea acestei chestiuni.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 martie 2012

Inițial, petiționara a ridicat problema conformității proiectului (instalația de biogaz) cu 
Directiva EIM și Directiva Natura 2000. În prezent, petiționara prezintă noi informații privind 
Natura 2000 – materialele prezentate constau în hărți, o listă a speciilor care se găsesc în situl 
Natura 2000 „Dolina Rawki”, precum și informații din formularul standard de date pentru sit.
În plus, Comisia a primit o copie a hotărârii instanței poloneze cu privire la proiect.

Noile informații privind Natura 2000
Datele furnizate au făcut obiectul unei evaluări a unității tehnice Natura 2000. Petiția se referă 
la construirea unei instalații de biogaz în apropierea (dar în exteriorul) unui sit Natura 2000.
În comunicarea sa inițială, Comisia a abordat problema Natura 2000 și a explicat faptul că nu 

                                               
1 JO C 129, 25.4.1997.
2 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, p. 26-32.
3 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat 
al poluării, JO L 24, 29.1.2008, p. 8-29.
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există nicio dovadă că acest proiect ar afecta integritatea sitului. Noile informații prezentate 
de petiționară constau, în esență, în informații mai detaliate privind situl Natura 2000 și, cu 
toate acestea, nu oferă elemente noi care să demonstreze că proiectul ar putea avea un impact 
semnificativ asupra sitului. Prin urmare, aceasta nu schimbă concluzia anterioară cu privire la 
respectarea Directivei Natura 2000.
Recenta hotărâre a instanței poloneze
De asemenea, petiționara atrage atenția asupra hotărârii instanței poloneze de a anula decizia 
autorității locale în cazul referitor la emiterea unei decizii de mediu pentru proiectul în cauză.
Instanța a recunoscut faptul că autoritatea locală nu a efectuat screeningul pe care ar fi trebuit 
să îl efectueze în temeiul Directivei EIM și al Directivei privind habitatele. Deși noua evoluție 
este relevantă, aceasta indică faptul că toate neregulile posibile referitoare la aceste două 
directive au fost soluționate printr-o procedură juridică la nivel național. În consecință, se 
presupune această hotărâre judecătorească va fi aplicată pentru a soluționa problema 
neefectuării screeningului și a emiterii deciziei de mediu. Deși petiționara își exprimă 
preocuparea cu privire la proiectul aflat în curs de desfășurare, aceasta nu oferă informații 
care să indice faptul că efectele nu vor face obiectul unei hotărâri a instanței poloneze. Prin 
urmare, sunt imposibil de identificat problemele pe care Comisia le-ar putea semnala în mod 
legitim autorităților poloneze. În opinia Comisiei, hotărârea instanței trebuie interpretată în 
sensul că problema neefectuării unui screening, identificată de instanța poloneză, este 
soluționată în cadrul sistemului național.


