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Ref.: Petiția nr. 0947/2011 adresată de W.R., de cetățenie poloneză, în numele mișcării 
ecologiste „Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony 
Srodowiska”, privind neconsultarea cetățenilor din Wolin în legătură cu măsurile 
care au efecte asupra mediului înconjurător

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este președintele mișcării ecologiste menționate mai sus, susține că 
autoritățile municipale din Wolin, care este municipiul insulei poloneze cu același nume, nu 
au respectat dispozițiile Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu în legătură cu 
măsurile care au efecte negative asupra rezervelor de apă subterană din zonă și asupra unei 
zone protejate. Prin urmare, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul (președintele ONG-ului) susține că autoritățile municipale din Wolin nu au 
respectat dispozițiile Convenției de la Aarhus. Se poate deduce din informațiile suplimentare 
solicitate petiționarului că afirmația cu privire la lipsa consultării se referă la adoptarea 
rezoluției referitoare la modificarea studiului privind condițiile spațiale și direcțiile gestionării 
spațiale a municipiului Wolin de către consiliul municipal1. În opinia petiționarului, 

                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
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consultarea publică ar fi trebuit să preceadă adoptarea rezoluției sus-menționate și 
nerealizarea acestui lucru rezultă în încălcarea Convenției de la Aarhus. 

Petiția este însoțită de copii ale corespondenței cu autoritățile poloneze cu privire la problemă. 
Pe baza corespondenței furnizate, se pare că petiționarul este îngrijorat cu privire la calitatea 
raportului de mediu efectuat pentru mina de piatră, care a fost elaborat în cadrul procedurii 
EIM. 

În primul rând, trebuie remarcat faptul că integrarea Convenției de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu în dreptul UE s-a realizat prin Directiva 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA)1 și 
Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIM)2. Directiva din urmă a codificat Directiva 85/337/CEE. Examinarea 
afirmațiilor petiționarului luând în considerare directivele sus-menționate este, prin urmare, 
adecvată și suficientă. 

Directiva 2001/42/CE (Directiva SEA) prevede realizarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului pentru anumite planuri și programe publice care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului. În temeiul articolului 6 din directivă, consultările publice (inclusiv consultarea 
autorităților responsabile de probleme de mediu) trebuie organizate pentru proiectul de plan 
sau program și pentru raportul de mediu elaborate în conformitate cu articolul 5 din directivă.

Din informațiile furnizate de petiționar reiese că municipiul a luat hotărârea de a modifica 
documentul său de amenajare teritorială, adică studiul privind condițiile spațiale și direcțiile 
gestionării spațiale. Petiționarul susține că autoritățile municipale din Wolin încalcă 
Convenția de la Aarhus întrucât nu au realizat consultări publice pentru această decizie. Astfel 
cum am explicat mai sus, este suficient să examinăm această afirmație luând în considerare 
dreptul UE actual care transpune sarcinile Convenției în legislația UE, în cazul de față, 
Directiva SEA. 

În acest sens, trebuie subliniat faptul că Directiva SEA nu solicită ca o decizie de modificare a 
unui plan sau program să facă obiectul consultării publice. Consultarea publică se impune, în 
temeiul Directivei SEA, în momentul realizării unei evaluări ecologice. Articolul 3 din 
directivă specifică acele planuri și programe pentru care este obligatorie elaborarea unei 
evaluări ecologice (a se vedea articolul 3 alineatul (2) din directivă)3. În plus, articolul 3 din 
directivă prevede o așa-numită procedură de examinare în ceea ce privește alte tipuri de 
planuri și programe. Acesta prevede, în special, ca autoritățile responsabile să stabilească dacă 
planurile și programele prevăzute la alineatele (3) și (4) pot avea efecte semnificative asupra 
mediului. Procedura de examinare se realizează, prin urmare, pentru planurile și programele 
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30. 
2 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
3 planuri și programe elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, transport, gestionarea 
deșeurilor, gestionarea apei, telecomunicații, turism, planificare urbană și rurală sau utilizarea terenului și care 
definesc cadrul pentru punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele I și II din Directiva 85/337/CEE, 
sau pentru care, având în vedere efectele probabile asupra împrejurimilor, este necesară o evaluare ecologică în 
temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva 92/43/CEE. 
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prevăzute la alineatul (2) care stabilesc utilizarea unor zone mici la nivel local și modificări 
minore ale planurilor și programelor, precum și pentru planuri și programe, altele decât cele 
prevăzute la alineatul (2), dar care definesc cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor 
poate fi autorizată în viitor. Dacă pe parcursul procedurii de examinare se stabilește că un 
anumit plan sau program poate avea efecte semnificative asupra mediului, directiva prevede 
realizarea unei evaluări ecologice complete, inclusiv consultări publice. 

Comisia dorește să remarce faptul că dreptul polonez transpune în mod corect sarcinile 
prevăzute de articolul 3 din Directiva SEA. În cazul de față, autoritățile poloneze au indicat în 
corespondența anexată prezentată alături de petiție faptul că, de îndată ce decizia este 
adoptată, modificarea documentului de planificare va face obiectul unei evaluări ecologice, 
inclusiv al consultărilor publice, astfel cum prevede dreptul polonez. 

Luând în considerare cele sus-menționate, și având în vedere, de asemenea, faptul că 
Directiva SEA nu prevede ca o decizie de modificare a unui plan sau program să facă obiectul 
consultărilor publice, Comisia nu are capacitatea de a stabili o încălcare a Directivei SEA în 
ceea ce privește problemele ridicate de petiționar. 

Se poate deduce din informațiile furnizate că proiectul în cauză, o mină de piatră, intră sub 
incidența Directivei 2011/92/EU ( Directiva EIM).

Conform articolului 2 din Directiva EIM, „[S]tatele membre adoptă toate măsurile necesare 
pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte 
importante asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, dimensiunii și localizării lor, 
fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor lor.”

Pe baza informațiilor limitate furnizate, proiectul în cauză poate fi calificat fie drept „cariere, 
exploatații miniere la zi și turbării – proiecte neincluse în anexa I” [punctul 2 litera (a) anexa 
II la Directiva EIM] sau „cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care 
suprafața șantierului depășește 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare” (punctul 19 din 
anexa I 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 articolul 5-10. Pentru proiectele menționate la anexa I se impune întotdeauna 
realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu articolul 5-10. 

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. 

Se poate deduce din informațiile furnizate de petiționar faptul că s-a impus, pentru proiectul în 
cauză, o evaluare a impactului în conformitate cu articolele 5-10 din directivă și că 
informațiile prevăzute de articolul 5 alineatul (3) din directivă au fost furnizate de 
întreprinzător sub forma unui raport de mediu. Se poate deduce din informațiile anexate 
petiției faptul că petiționarul este îngrijorat cu privire la calitatea reportului. 
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Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu are 
capacitatea de a stabili dacă raportul în cauză a fost elaborat prin încălcarea cerințelor 
directivei. În plus, trebuie remarcat faptul că Directiva EIM impune sarcina de a furniza 
informațiile prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din directivă cu privire la inițiatorul 
proiectului. Prin urmare, faptul că raportul de mediu a fost elaborat de inițiatorul proiectului 
nu poate fi considerat ca nerespectând Directiva EIM. În concluzie, Comisia nu are 
capacitatea de a stabili o încălcare a Directivei EIM. 

Concluzii 

Comisia nu poate stabili, pe baza informațiilor disponibile, o încălcare a Directivei EIM sau a 
Directivei SEA.


