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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0219/2020, adresată de Rafał Rogowski, de cetățenie poloneză, în 
numele Asociației Vecinii pentru Wesoła, privind un proiect de construire a 
tronsonului estic al șoselei de centură a Varșoviei

1. Rezumatul petiției

În numele Stowarzyszenie 'Sąsiedzi dla Wesołej' („Asociația Vecinii pentru Wesoła”), 
petiționarul invocă încălcarea dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului de acces la o 
instanță imparțială, și anume refuzul unui organ administrativ național de a doua instanță de a 
examina recursul locuitorilor împotriva unei decizii de acordare a autorizațiilor de mediu pentru 
un proiect, decizie care a dobândit imediat forță executorie. Este vorba despre construirea 
tronsonului estic al șoselei de centură a orașului Varșovia de către un investitor, și anume 
Direcția generală pentru drumuri naționale și autostrăzi (abrevierea oficială este GDDKiA). 
Opțiunea de construcție „verde” aleasă ar putea, spre deosebire de opțiunea „roșie” inițială, să 
aducă daune ireversibile mediului. În plus, locuitorii orașelor și așezărilor prin care urmează să 
treacă nu și-au dat consimțământul pentru această variantă. O schimbare bruscă a proiectării 
autostrăzii va afecta amenajarea teritoriului în district, nu este în concordanță cu planurile de 
dezvoltare pe termen lung și, mai mult, va conduce la distrugerea unei zone naturale împădurite 
de mare valoare numite „Milowy Las”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiția

Petiția, care a fost depusă de asociația „Vecinii pentru Wesoła”, se referă la construcția 
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tronsonului estic al șoselei de centură a Varșoviei. Petiționarul invocă încălcarea dreptului la o 
cale de atac eficientă și a dreptului de acces la o instanță imparțială, având în vedere procedura 
îndelungată de recurs, care este pendinte în fața organismului administrativ național (Direcția 
Generală pentru Protecția Mediului, „GDOŚ”). Petiționarul se referă, în special, la încălcarea 
articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE, a articolului 9 alineatele (2) și (4) din 
Convenția de la Aarhus și la Directiva 2011/92/UE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului [Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM)]. 

La 15 august 2020, o altă organizație neguvernamentală (ONG), Asociația pentru protecția 
mediului și a resurselor naturale „Apă și mediu”, a prezentat documente suplimentare cu privire 
la aceeași chestiune. ONG-ul susține că informațiile furnizate de petiționar sunt „neadevărate, 
nefiabile și depășite”. ONG-ul informează că: (a) la 10 ianuarie 2020, Curtea Administrativă 
Provincială din Varșovia a respins acțiunea în justiție introdusă de petiționar în legătură cu 
presupusa procedură îndelungată. Petiționarul nu a făcut recurs împotriva acestei hotărâri, 
aceasta rămânând definitivă; (b) Direcția Generală pentru Protecția Mediului a verificat toate 
recursurile și a stabilit data deciziei de recurs la 14 septembrie 2020; (c) durata lungă a 
procedurii de recurs a fost determinată de un număr mare de recursuri și scrisori formulate de 
diferite părți. De asemenea, ONG-ul nu este de acord cu petiționarul în ceea ce privește 
presupusele efecte asupra mediului ale opțiunii alese de construcție a șoselei și solicită ca petiția 
să fie considerată inadmisibilă.

Observațiile Comisiei

Comisia nu dispune de competențe pentru a decide cu privire la realizarea anumitor investiții 
specifice, respectivele decizii intrând în domeniul de responsabilitate al statelor membre. 

Cu toate acestea, investițiile efectuate de statele membre trebuie să respecte directivele 
relevante ale UE, de exemplu Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2014/52/UE2 [cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)]. 

Comisia ia act de faptul că există o procedură de recurs pendinte împotriva deciziei EIM în fața 
Direcției Generale pentru Protecția Mediului („GDOŚ”) și este prematur pentru Comisie să 
efectueze o evaluare a conformității proiectului contestat cu legislația UE.

Cu titlu informativ, Comisia dorește să amintească faptul că este în curs o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei (cu numărul de referință 2016/2046) 
pentru netranspunerea Directivei EIM privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului. În avizul său motivat din 7 martie 20193, emis în temeiul articolului 
258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia a concluzionat că, în 
cazul a opt legi speciale, inclusiv al Legii din 10 aprilie 2003 privind condițiile speciale pentru 

1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Text cu relevanță pentru SEE, JO L 26, 28.1.2012, 
pp. 1–21.
2 Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Text cu 
relevanță pentru SEE, JO L 124, 25.4.2014, pp. 1–18.
3 C(2019)1273 final.
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pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor de investiții rutiere4, Polonia nu și-a îndeplinit 
obligațiile care îi revin în temeiul Directivei EIM în ceea ce privește accesul la justiție. 

Concluzie

Comisia a luat deja măsuri corespunzătoare pentru a aborda problema generală referitoare la 
accesul la justiție în Polonia. 

În ceea ce privește problema specifică ridicată de petiționar, și anume construcția tronsonului 
estic al șoselei de centură a Varșoviei, Comisia observă că procedura de recurs împotriva 
deciziei EIM este încă pendinte în fața autorităților naționale competente.

4 J.L. 2018, 1474, astfel cum a fost modificată în J.L. 2020, punctul 1363.


