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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0227/2011, adresată de Waclaw Mokrzycki, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației „Zakanale”, privind nerespectarea legislației UE referitoare la 
lucrările de infrastructură finanțate de UE în legătură cu inundațiile din orașul 
Gorzów situat în vestul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile competente poloneze încalcă o serie de prevederi ale 
legislației UE referitoare la reconstruirea infrastructurii distruse de inundațiile severe din 
orașul Gorzów situat în vestul Poloniei, precum și din împrejurimile acestuia. Petiționarul 
subliniază faptul că UE acordă sprijin pentru lucrările de infrastructură în cauză, inclusiv 
pentru îmbunătățirea drumurilor și a sistemelor de canalizare. Conform petiționarului, punerea 
în aplicare a proiectelor, cu privire la care cetățenii afectați nu au fost consultați, va avea un 
impact negativ asupra mediului natural și asupra florei și faunei locale. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să verifice dacă lucrările de infrastructură în 
cauză se efectuează în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/35/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri 
și programe privind mediul, ale Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, ale Directivei 2000/60/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, ale Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și 
ale Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul susține că, având în vedere lipsa unor informații suficiente sau a unor consultări 
publice în legătură cu planurile de investiții pentru orașul Gorzów Wielkopolski, au fost 
încălcate dispozițiile următoarelor directive ale UE:

- Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 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 Consiliului1 în ceea ce privește 
participarea publicului și accesul la justiție,

- Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (denumită în continuare Directiva 
privind inundațiile)2,

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (denumită în continuare 
Directiva-cadru privind apa)3,

- Directiva 2001/42/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (denumită în continuare 
Directiva SEA)4,

- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică (denumită în continuare „Directiva Habitate”)5,

- Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (denumită în continuare „Directiva Păsări”)6.

În plus, petiționarul susține că, în legătură cu reconstrucția străzii Strażacka Street în Gorzów 
Wielkopolski, proiect cofinanțat de UE, au fost încălcate o serie de dispoziții nespecificate 
din legislația poloneză și europeană. 

În continuare, petiționarul susține că activitățile de irigație ineficiente din zona râului Warta 
(curățarea șanțurilor și a canalelor de apă, construcția de îndiguiri) au avut drept rezultat 
inundarea regiunilor Zawarcie și Zakanale. 

Petiționarul precizează că punerea în aplicare a unor investiții (neprecizate) a avut ca urmări 
poluarea mediului, catastrofe în construcții și variații hidrologice (inundații, secete) în zonele 
Deszczno și Zakanale. Mai mult decât atât, petiționarul susține că, din cauza inundațiilor 
survenite în zona Gorzów Wielkopolski, sistemul de alimentare cu apă s-a defectat, ceea ce a 
determinat o depășire a valorilor-limită pentru mangan în apa destinată consumului uman. De 
asemenea, petiționarul acuză o lipsă a supravegherii de către UE a investițiilor (neprecizate). 

În cele din urmă, petiționarul invită instituțiile europene să instituie un cadru juridic privind 

                                               
1 JO L 156, 25.6.2003, pp. 17-25.
2 JO L 288, 6.11.2007, pp. 27-34.
3 JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
4 JO L 197, 21.7.2001, pp. 30-37.
5 JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.
6 JO L 103, 25.4.1979, pp. 1-18.



CM\903721RO.doc 3/7 PE489.726v01-00

RO

plantarea de arbori de-a lungul digurilor și șanțurilor, coroborat cu stabilirea unei 
condiționalități privind cofinanțarea UE, întrucât, în opinia petiționarului, această metodă s-a 
dovedit de-a lungul timpului cea mai eficientă metodă de protecție împotriva inundațiilor. 

Referitor la chestiunea legată de eventuala încălcare de investițiile planificate a directivelor 
menționate de petiționar (Directiva privind inundațiile, Directiva-cadru privind apa, 
Directiva Habitate, Directiva Păsări, Directiva SEA, Directiva 2003/35/CE)

Petiționarul nu precizează nici investițiile, nici acțiunile care ar intra în contradicție cu 
dispozițiile directivelor amintite mai sus. Ca urmare, Comisia nu este în măsură să 
stabilească o încălcare a directivelor menționate. 

Mai exact, trebuie precizat faptul că Directiva 2003/35/CE modifică prevederile 
Directivei 1985/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului1 (în prezent, 2011/92/UE2) (Directiva EIM ) în ceea ce privește informarea și 
consultarea publicului și, prin urmare, este suficient să se analizeze conformitatea activităților 
reclamate cu Directiva EIM. Întrucât petiționarul nu oferă nicio informație cu privire la 
investițiile planificate, Comisia nu este în măsură să stabilească dacă Directiva EIM este 
aplicabilă în cazul acestora și dacă cerințele directivei au fost sau nu îndeplinite. 

Directiva SEA prevede realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru anumite 
planuri și programe publice care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Cu toate 
acestea, Directiva SEA nu pare să se aplice vreuneia dintre investițiile menționate de 
petiționar.

În plus, pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu este în măsură să identifice 
aplicabilitatea directivelor Habitate și Păsări în cazul acestor chestiuni. 
În ceea ce privește celelalte directive, conform Directivei privind inundațiile, „[…] statele 
membre pun la dispoziția publicului evaluarea preliminară a riscurilor de inundații, hărțile 
de risc, hărțile de risc de inundații și planurile de gestionare a riscului de inundații.” Pe baza 
informațiilor prezentate de petiționar, Comisia nu este în măsură să stabilească faptul că 
autoritățile poloneze nu și-au îndeplinit obligațiile enunțate în directivă. 

De asemenea, Directiva-cadru privind apa prevede consultări publice în ceea ce privește 
procesul de elaborare a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH). Cu toate 
acestea, pe baza informațiilor prezentate de petiționar, Comisia nu este în măsură să 
stabilească faptul că autoritățile poloneze nu și-au îndeplinit obligațiile enunțate în directivă, 
referitoare la consultările publice. În legătură cu aceasta, ar trebui precizat că planurile PGBH, 
inclusiv cele elaborate de autoritățile poloneze, fac în prezent obiectul unei evaluări orizontale 
a Comisiei. 

Referitor la chestiunea legată de eventuala încălcare a Directivei EIM în ceea ce privește 
reconstrucția drumului

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
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Comisia dorește să precizeze că Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIM) ar putea fi aplicabilă proiectului 
de reconstrucție a străzii Strazacka. 

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 
semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii și al 
localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a 
efectelor lor.”

Reconstrucția unei străzi se poate înscrie în categoria proiectelor enumerate la punctul 10 
litera (e) din anexa II a directivei: „Construcția de drumuri, porturi și instalații portuare, 
inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse în anexa I)”, în timp ce, în conformitate cu 
punctul 13 din anexa II prima liniuță „Orice modificare sau extensie a proiectelor menționate 
în anexa I sau (…) anexa [II], deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot 
avea un impact negativ semnificativ asupra mediului).”

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele 
membre stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz sau prin intermediul unor praguri sau 
criterii stabilite de statul membru pe baza criteriilor incluse în anexa III la Directiva EIM, 
dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10 ale directivei.
Atunci când, ca urmare a unei analize (screening), se stabilește că proiectul poate avea un 
impact negativ semnificativ asupra mediului, acesta face obiectul unei proceduri de evaluare a 
impactului asupra mediului înaintea emiterii aprobării de dezvoltare. Procedura EIM include, 
printre altele, elaborarea unui raport de mediu, evaluarea efectelor directe și a oricăror efecte 
indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, 
pozitive și negative ale proiectului asupra mediului, precum și informarea și consultarea 
publicului. 

Mai exact, articolul 6 din Directiva EIM se referă la informarea și consultarea publicului. 
Articolul 6 alineatul (2) prevede că „[P]ublicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie 
prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, dacă acestea sunt disponibile, cu 
privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul 
menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite 
rezonabile: (a) solicitarea de aprobare de dezvoltare; (b) faptul că proiectul este supus unei 
proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, faptul că se aplică 
articolul 7; (c) datele privind autoritățile competente responsabile de luarea deciziei, cele de 
la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau 
întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor; (d)
natura deciziilor posibile sau, în cazul în care există, a proiectului de decizie; (e) o precizare 
privind disponibilitatea informațiilor colectate în conformitate cu articolul 5; (f) o precizare a 
orelor și a locurilor în care și a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante; (g)
detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alineatul (5) 
de la prezentul articol. Iar articolul 6 alineatul (4) prevede că „[P]ublicului interesat trebuie 
să i se ofere de la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor 
privind mediul prevăzute la articolul 2 alineatul (2) și, în acest scop, trebuie să aibă dreptul 
de a exprima observații și opinii destinate autorității sau autorităților competente atunci când 
toate opțiunile sunt posibile și înainte de luarea unei decizii asupra solicitării de aprobare de 
dezvoltare.”
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Pe baza informațiilor limitate prezentate de petiționar, Comisia nu este în măsură să 
stabilească dacă dispozițiile Directivei EIM, inclusiv cele referitoare la informarea și 
consultarea publicului, au fost încălcate de autoritățile poloneze în ceea ce privește proiectul 
în cauză. 

Referitor la chestiunea legată de eventuala încălcare a Directivei EIM în ceea ce privește 
activitățile de irigație

Comisia dorește să precizeze că Directiva EIM poate fi, de asemenea, aplicată activităților de 
irigație menționate de petiționar, deoarece acestea pot intra sub incidența anexei II, punctul 10 
litera (f) din directivă („Construcția căilor navigabile interne neincluse în anexa I, lucrări de 
canalizare și de regularizare a inundațiilor”).

Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu este în măsură să stabilească 
dacă Directiva EIM se aplică proiectelor de irigație menționate de petiționar.

Referitor la chestiunea legată de depășirea valorilor-limită standard pentru mangan în apa 
destinată consumului uman

Comisia dorește să precizeze că Directiva 98/83/CE a Consiliului1 privind calitatea apei 
destinate consumului uman poate fi aplicabilă în ceea ce privește depășirea valorilor-limită 
pentru mangan reclamată de către petiționar. Conform articolului 4 alineatul (1) din 
directivă: „statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura salubritatea și puritatea 
apei destinate consumului uman. În sensul cerințelor minime din prezenta directivă, apa 
destinată consumului uman este salubră și pură dacă: (a) nu conține microorganisme, 
paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un 
pericol potențial pentru sănătatea umană; și (b) este în conformitate cu cerințele minime 
prevăzute la anexa I părțile A și B.”
Ar trebui precizat faptul că manganul nu este inclus pe lista parametrilor chimici enumerați 
în anexa I părțile A și B. Cu toate acestea, el figurează în anexa I partea C care, după cum 
se stipulează la articolul 5 din directivă, stabilește valorile care trebuie fixate numai în 
scopul monitorizării și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de articolul 8 din directivă cu 
privire la măsurile de remediere și restricțiile de utilizare. În conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) din directivă, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în 
conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei. De 
asemenea, conform articolului 8 alineatul (2), în cazul în care apa destinată consumului 
uman nu respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statul membru 
în cauză se asigură că se întreprind cât mai curând posibil măsurile de remediere necesare 
pentru a restabili calitatea apei. Articolul 8 alineatul (6) prevede, la rândul său, că, în cazul 
nerespectării parametrilor valorici sau a specificațiilor prevăzute la anexa I partea C, statele 
membre analizează dacă nerespectarea vizată prezintă vreun risc pentru sănătatea umană. 
Statele membre sunt obligate, de asemenea, să întreprindă măsuri de remediere pentru a 
restabili calitatea apei, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană. La 
articolul 8 alineatul (7), directiva cere ca, în cazul în care se întreprind măsuri de remediere, 
consumatorii să fie informați în această privință, cu excepția cazurilor în care autoritățile 
competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă.

                                               
1 JO L 330, 5.12.1998, p. 32.
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Având în vedere informațiile prezentate de petiționar, trebuie precizat faptul că 
întreprinderea de alimentare cu apă și de epurare a apelor uzate, care răspunde de 
aprovizionarea cu apă în zona Siedlice, a notificat consumatorii cu privire la nerespectarea 
parametrilor valorici pentru mangan, situație care a survenit după defectarea sistemului de 
alimentare cu apă, indicând că nerespectarea amintită este nesemnificativă. În plus, 
întreprinderea de alimentare cu apă și de epurare a apelor uzate a comunicat că alimentarea 
cu apă a consumatorilor în cauză a fost asigurată imediat după defectarea sistemului de 
alimentare cu apă și că, fiind monitorizată periodic, calitatea apei destinate consumului 
uman nu a reprezentat vreun potențial pericol pentru sănătatea umană. Astfel, pe baza 
documentelor furnizate de către petiționar, se poate concluziona că cerințele articolului 8 
din directivă au fost îndeplinite. De aceea, pe baza informațiilor prezentate de petiționar, se 
poate concluziona că defecțiunea a fost remediată cu succes în termen de două luni și că 
consumatorii au fost informați în mod corespunzător (inclusiv prin prezentarea motivelor 
întârzierii reparaților din cauza inundațiilor grave care au survenit în zona în cauză). În 
consecință, pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, nu se poate concluziona că 
cerințele Directivei privind apa potabilă au fost încălcate. 

Referitor la chestiunea legată de poluarea mediului, catastrofele în construcții și variațiile 
hidrologice în zonele Deszczno și Zakanale

Petiționarul susține că deciziile (neprecizate) luate în cursul punerii în aplicare a unor 
investiții (neprecizate) au avut drept rezultat poluarea mediului, precum și catastrofe în 
construcții și modificări hidrologice în zonele Deszczno și Zakanale. 

Comisia dorește să menționeze că, pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, aceasta 
nu poate identifica aplicabilitatea legislației UE privind mediul în legătură cu aceste chestiuni.

Referitor la chestiunea legată de lipsa supravegherii de către UE a investițiilor

Orice operațiune finanțată din fonduri UE trebuie să respecte legislația europeană. Conform 
prevederilor articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune, operațiunile finanțate din fonduri sunt în 
conformitate cu dispozițiile tratatului și din actele adoptate în temeiul acestuia. Ar trebui 
precizat că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului, numai „proiectele majore” al căror cost total depășește 50 de milioane EUR fac 
obiectul unei evaluări din partea Comisiei. Serviciile Comisiei verifică conformitatea acestora 
cu directivele privind mediul pe baza documentației prezentate de statul membru înaintea 
adoptării deciziei Comisiei de acordare a sprijinului financiar. Cu toate acestea, pentru toate 
celelalte proiecte (adică cele având un cost total de sub 50 de milioane EUR, evaluarea 
conformității cu acquis-ul UE se efectuează de către statul membru. 

Este important de precizat faptul că proiectele cofinanțate de fonduri UE sunt puse în aplicare 
în cadrul unei gestiuni partajate între Comisie și statele membre. Conform principiului 
gestiunii partajate aplicat în cadrul administrării politicii de coeziune a UE, statele membre 
sunt responsabile de punerea în aplicare a programelor pe teren. Aceasta include selecția și 
aplicarea proiectelor. În cursul punerii în aplicare a programelor operaționale, autoritatea de 
gestionare trebuie să prezinte rapoarte serviciilor Comisiei care, la rândul lor, au posibilitatea 
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de a monitoriza această punere în aplicare și dețin, de asemenea, instrumentele necesare în 
acest sens. La sfârșitul perioadei de programare, statele membre trebuie să transmită Comisiei 
un raport final privind punerea în aplicare a programului operațional.

Referitor la chestiunea legată de apelul petiționarului adresat instituțiilor UE de a institui un 
cadru juridic pentru plantarea de arbori de-a lungul digurilor și șanțurilor

Principalele acte legislative ale UE din domeniul apei, și anume, Directiva-cadru privind apa 
și Directiva privind inundațiile, se bazează pe o abordare care instituie un cadru la nivel 
European, dar care permite fiecărui stat membru să elaboreze propriile norme detaliate 
asociate acestui cadru. În prezent, Comisia nu intenționează să elaboreze o legislație specifică 
în ceea ce privește plantarea de arbori de-a lungul digurilor și șanțurilor întrucât consideră că 
acest aspect ar trebui să rămână în sfera de apreciere a statelor membre. 

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu poate identifica o încălcare a 
legislației UE în domeniul mediului. De asemenea, Comisia nu intenționează, în prezent, să 
elaboreze o legislație specifică în ceea ce privește plantarea de arbori de-a lungul digurilor și 
șanțurilor.


