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Subiect: Petiția nr. 0134/2020, adresată de K.K., de cetățenie poloneză, privind 
presupusa lipsă de consultare publică în ceea ce privește construirea unui 
nou aeroport de către guvernul polonez și impactul său asupra mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că guvernul polonez a adoptat o lege specială care le permite autorităților 
publice să construiască un aeroport cu o capacitate de 100 de milioane de pasageri, la sud de 
Varșovia, fără consultare publică și fără o evaluare a impactului asupra mediului. Petiționarul 
susține că planul de a construi aeroportul încalcă Convenția de la Aarhus, Convenția 
peisajului și Directiva privind zgomotul. El susține că autoritățile le ascund comunităților 
locale localizarea exactă și planurile respective. El susține că extinderea aeroporturilor 
existente de la Varșovia, Modlin și Radom reprezintă o alternativă viabilă în locul noului 
aeroport.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia confirmă faptul că, la 10 mai 2018, Polonia a adoptat o lege specială privind Centrul 
de transport pentru solidaritate (Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)1. Cu toate 
acestea, Comisia observă că, contrar afirmațiilor petiționarului, legea conține dispoziții juridice 
privind necesitatea efectuării unor consultări publice.

1 J.L. 2018 punctul 1089, cu modificări ulterioare (ultima modificare a fost introdusă la 14 februarie 2020, J.L. 
2020 punctul 234).
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Pe baza informațiilor prezentate pe site-ul de internet al Centrului de transport pentru 
solidaritate2,, se pare că prima etapă a consultărilor publice (legate de studiul privind amplasarea 
strategică a Centrului de transport pentru solidaritate) a fost finalizată deja (fiind primite 
146 000 de opinii). Raportul privind consultarea, cu anexe ce ilustrează coridoarele aeriene și 
feroviare, este disponibil publicului. La a doua etapă a consultării publice, care se află în curs 
de planificare, vor participa locuitorii în cadrul evaluării strategice a impactului asupra 
mediului. Autoritățile explică faptul că, în cursul acestei proceduri, locuitorii vor avea 
posibilitatea să se familiarizeze cu studiul modificat privind amplasarea strategică (care va ține 
seama de rezultatele primei etape a consultării publice), precum și cu evaluarea impactului 
asupra mediului, realizată pentru acest proiect.

Comisia observă că proiectul se află încă în etapa de concepere și proiectare, iar consultările 
publice nu s-au încheiat încă. În momentul de față, Comisia nu poate identifica nicio încălcare 
a legislației UE în legătură cu acest proiect.

Concluzie

În momentul de față, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației UE în legătură cu 
acest proiect.

2 https://www.cpk.pl/pl.
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