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Subiect: Petiția nr. 0404/2020, adresată de H.M., de cetățenie poloneză, privind 
presupusa încălcare a legislației UE privind rețeaua Natura 2000 și 
amenințarea la adresa habitatelor speciilor rare de acvilă de munte din 
masivul Mała Barania (Polonia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția asupra unor presupuse încălcări ale cadrului juridic al UE privind 
habitatele speciilor importante de păsări în timpul marcării traseului unui drum expres în 
masivul Mała Barania. Petiționarul susține că deciziile de mediu necesare pentru acest proiect 
nu au luat în considerare unii factori de mediu, și anume amenințările la adresa habitatelor 
speciilor pe cale de dispariție. O plângere adresată Inspectoratului Provincial pentru Protecția 
Mediului nu a dat rezultatele dorite, întrucât acest organism nu a efectuat inspecții la fața 
locului, declarând în decizia sa că nu există nicio dovadă care să indice că s-a încălcat legislația 
privind habitatele speciilor importante de păsări. În plus, nu au avut loc consultări cu instituțiile 
sau organizațiile din domeniul naturii. Petiționarul face referire la articolele 11 și 13 din TFUE 
referitoare la protecția mediului și la calitatea vieții animalelor, care ar trebui să fie luate în 
considerare de către statele membre când pun în aplicare politica UE și politica în domeniul 
transporturilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Legislația UE aplicabilă:
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Următoarele dispoziții ale Directivei privind habitatele1 se pot aplica proiectului în cauză. 

Articolul 6 alineatul (3)

„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 și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente 
aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că acesta nu are efecte negative asupra 
integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică.”

Articolul 6 alineatul (4)

„Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes 
public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.

În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie 
prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța 
publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a 
avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major.”

Informațiile furnizate în petiție sunt foarte limitate. Nu este clar cum poate afecta proiectul 
speciile protejate prin legislația UE privind natura și care sunt siturile Natura 2000 în cauză. 
Conform informațiilor de care dispune Comisia2, muntele Mała Barania nu pare să fie desemnat 
ca sit Natura 2000. O arie de protecție specială din apropiere, PLB240002 Beskid Żywiecki, 
găzduiește într-adevăr o populație de acvile de munte, dar se pare că proiectul se află în afara 
acestui sit. Petiționarul nu a furnizat nicio informație cu privire la aspectele specifice ale 
proiectului care ar putea afecta conservarea acvilei de munte în interiorul sau în afara siturilor 
Natura 2000.

În plus, ar trebui să se înțeleagă clar că autoritățile naționale sunt principalele responsabile de 
aplicarea legislației UE, inclusiv a Directivei privind habitatele. Legislația națională de 
transpunere a directivelor UE în domeniul mediului oferă posibilități de a contracara la nivel 
național presupusul risc la adresa rețelei Natura 2000.

Concluzie

Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE în raport cu construirea drumului expres 
menționat mai sus. Din aceste motive, Comisia nu intenționează să intervină în legătură cu acest 
proiect.

1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 https://natura2000.eea.europa.eu/ 
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