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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0522/2007, adresată de Halina Messerschmidt, de naționalitate 
poloneză, în numele asociației de mediu „Zuraw”, privind neaplicarea 
legislației UE de mediu în ceea ce privește un proiect de extracție a 
agregatelor în Dzwierzuty, estul Poloniei

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă proiectele de extracție a agregatelor din zăcămintele din regiunea Gisiel, 
municipiu al Dzwierzuty, în estul Poloniei. Aceasta subliniază că proiectul nu doar va 
modifica structura peisajului și va pune în pericol șansele dezvoltării turismului, ci va și 
presupune grave încălcări ale legislației UE cu privire la protecția pânzei freatice și la 
conservarea plantelor și animalelor sălbatice. Petiționara solicită, prin urmare, intervenția 
Parlamentului European

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008.

Petiția vizează un proiect de carieră la suprafață din zona Gisiel, municipiu din Dzwierzuty. 
Petiționara solicită permisiunea de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului efectuată pentru proiect. De asemenea, petiționara prezintă opinia sa cu privire la 
conținutul raportului de evaluare a impactului asupra mediului. Petiționara susține că proiectul 
va avea un efect negativ asupra habitatelor și speciilor protejate, în special în zona 
„Dymerskie Laki”. Petiția cuprinde o copie a scrisorii înaintate autorităților poloneze privind 
evaluarea impactului asupra mediului, precum și o copie a raportului în cauză. 
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Evaluarea impactului asupra mediului

Directiva relevantă este Directiva 85/337/CE a Consiliului1 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată. Acesta este 
cunoscută, de asemenea, drept directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
(Directiva EIA). Comisia nu are competența de a permite unei părți să participe la procedura 
administrativă privind o anumită evaluare a impactului asupra mediului. Aceasta ține de 
competența exclusivă a autorităților naționale ale statului membru. Cu toate acestea, conform 
Directivei EIA, publicului trebuie să i se acorde șansa de a participa efectiv și în timp util în 
cadrul procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului. Articolul 1 din Directiva 
EIA definește publicul interesat ca fiind, printre altele, „…organizații nonguvernamentale 
care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate cerințele prevăzute de legislația 
internă...”. Acestea trebuie să aibă dreptul de a exprima observații și opinii în etapa de primire 
a opiniilor de către autoritățile competente și înaintea luării deciziei privind autorizarea. De 
aceea, în cazul în care asociația de mediu „Zuraw” îndeplinește cerințele menționate mai sus, 
acesteia ar trebui să i se permită accesul în cadrul procedurii privind evaluarea impactului 
asupra mediului.

Proiectul menționat de petiționară intră în sfera de aplicare a punctului 19 din anexa I la 
Directiva EIA „cariere și exploatații la suprafață în care suprafața sitului depășește 25 de 
hectare, sau excavații de turbă în care suprafața sitului depășește 150 de hectare”, pentru care 
este obligatorie o evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul în cauză a făcut obiectul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: a fost pregătit un raport care a fost supus 
unor consultări cu publicul și cu autoritățile de mediu. Petiționara și-a prezentat opiniile și 
observațiile cu privire la proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
efectuate de către autoritățile poloneze. Cu toate acestea, nu există informații conform cărora 
opiniile și observațiile sale au fost luate în considerare în decizia privind autorizarea 
proiectului. 

Protecția naturii

Cu toate că petiția nu oferă elemente suficiente pentru a putea evalua cazul în detaliu, Comisia 
consideră că se pot aplica Directiva 92/43/CEE2 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva „Habitate”) și Directiva 79/409/CEE3 privind 
conservarea păsărilor sălbatice (Directiva „Păsări”).

Conform articolului 6.3 din Directiva „Habitate”, toate planurile și proiectele care pot avea un 
efect semnificativ asupra ariilor speciale de conservare (ASC) trebuie să facă obiectul unei 
evaluări adecvate ale efectului în cauză, luând în considerare obiectivele de conservare ale 
sitului. Această dispoziție se aplică, de asemenea, în cazul ariilor de protecție specială (APS) 
în temeiul Directivei „Păsări”. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p.40, modificată prin Directivele 97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO 
L 156, 25.6.2003, p.17 
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
3 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18
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În prezent, aria vizată de proiect nu este desemnată sau propusă pentru a fi desemnată drept o 
ASC (Directiva „Păsări”) sau sit de importanță comunitară (Directiva „Habitate”) și nu se află 
în atenția Comisiei ca fiind o arie care necesită protecție conform Directivelor „Păsări” și/sau 
„Habitate”. Petiționara nu a indicat nicio posibilitate de impact asupra APS, iar cel mai 
apropiat APS, Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, se află la o distanță care face ca 
un eventual impact al proiectului să fie foarte puțin probabil. 

Cu toate acestea, dispozițiile Directivei „Păsări” privind speciile pot fi relevante, în special în 
ceea ce privește cocorul (Grus grus) din zona de odihnă „Zlotowisko Żurawi” aflată în 
vecinătatea satului Dymar. Informațiile furnizate de ONG-ul „Zuraw” contrazic informațiile 
prevăzute în EIA cu privire la distanța dintre această zonă de odihnă a cocorului și locația 
proiectului și, prin urmare, nu este posibilă evaluarea cazului fără informații cartografice mai 
detaliate privind locația proiectului.

Directiva-cadru privind apa

Directiva 2000/60/CE1 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 
cunoscută drept Directiva-cadru privind apa (DCA), specifică necesitatea unei planificări în 
detaliu privind utilizarea resurselor de apă pentru a evita soluțiile nedurabile și degradarea 
ireversibilă a mediului prin dezvoltarea Planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice 
(PGBH). Conform DCA, primul PGBH trebuie să se publice până în decembrie 2009. 
Începând cu 2009, orice plan sau program care are un impact asupra resurselor de apă sau 
calității apei vor trebui să fie coordonate cu dispozițiile PGBH pentru ca obiectivele de mediu 
ale DCA să poată fi îndeplinite.

Concluzii 

Directiva EIA 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
Directivei EIA. În cazul în care petiționara poate oferi informații detaliate, de exemplu, dacă 
asociația „Zuraw” a putut participa în cadrul procedurii EIA și a fost informată de autoritățile 
competente poloneze cu privire la modul în care au fost luate în considerare opiniile și 
observațiile acesteia în momentul autorizării, atunci Comisia va putea investiga ulterior 
această chestiune.

Directiva „Păsări” și „Habitate”

În lipsa unor informații cartografice detaliate privind locația exactă a proiectului, Comisia nu 
este în măsură să stabilească dacă proiectul avut în vedere este conform cu Directivele 
„Păsări” și „Habitate”. În cazul în care petiționara poate oferi astfel de informații, serviciile 
Comisiei sunt pregătite să investigheze în detaliu acest caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p.1
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I. Petiția (documentație suplimentară)

Petiția vizează un proiect de carieră la suprafață din zona Gisiel (municipiu din Dzwierzuty), 
Polonia). În documentația suplimentară, petiționara face trimitere la nerespectarea de către 
proiect a Directivei Cadru privind Apa: proiectul, o carieră la suprafață, este localizat în zona  
acviferului principal de apă subterană care poate fi utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă
(Olsztyn GZWP 213). Prin urmare, petiționara solicită ca acviferul să fie desemnat cât mai 
curând posibil ca zonă protejată de către Ministerul Mediului, deoarece altfel nu ar exista 
nicio protecție juridică pentru acvifer și proiect.

II. Comentariile Comisiei cu privire la documentația suplimentară 

Directiva Cadru privind Apa1 prevede:
 protecția tuturor apelor (râuri, lacuri, ape de coastă și ape subterane), cu obligația de a 

obține/menține o calitate bună a apei („stare bună”), ca regulă, până în 2015; starea bună
pentru apele de suprafață este definită în funcție de parametri biologici, chimici și 
hidromorfologici, iar pentru apa subterană, în funcție de parametri chimici și cantitate;

 între altele, măsuri suplimentare de protecție pentru corpurile de apă utilizate pentru 
prepararea apei potabile și cele destinate pentru o asemenea utilizare viitoare;

 dezvoltarea de planuri și programe, inclusiv măsuri operaționale pentru realizarea stării
bune și măsuri complementare pentru zonele de preparare a apei potabile și alte zone 
protejate.

Corpul de apă la care face trimitere petiționara nu este, potrivit informațiilor oferite de 
petiționară, utilizat în prezent pentru prepararea apei potabile, nici nu este desemnat de către 
autoritățile responsabile ca fiind destinat pentru o astfel de utilizare viitoare. Cu toate acestea, 
ca și în cazul tuturor corpurilor de apă (apă de suprafață și apă subterană), trebuie să se 
realizeze obiectivul „standard” de stare bună, în conformitate cu sus-menționata Directivă
Cadru privind Apa.

Cererea făcută de petiționară privind prezentarea unei anumite zone sau corp de apă pentru 
protecție suplimentară ca o zonă pentru preparare viitoare de apă potabilă nu este, prin 
urmare, supusă cercetării Comisiei, dacă autoritățile responsabile au decis că zona sau corpul
de apă nu sunt destinate utilizării viitoare pentru prepararea de apă potabilă. În același timp, 
orice proiect, inclusiv unul de extracție de agregate, trebuie să respecte obiectivele de la
articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva Cadru privind Apa („stare bună”, plus nicio 
deteriorare a stării curente a apei subterane în ceea ce privește calitatea și cantitatea) și este
sarcina autorităților responsabile de procedura de autorizare să asigure o astfel de respectare. 
Derogările de la obiectivele de stare bună și nedeteriorare sunt limitate și sunt supuse 
respectării unei serii de condiții stabilite la articolul 4 din Directiva Cadru privind Apa.

În acest context, Comisia nu consideră proiectul prevăzut și nedesemnarea zonei ca zonă 
protejată pentru sursă de apă potabilă viitoare ca o încălcare a Directivei Cadru privind Apa.

III. Concluzii

                                               
1 Directiva 2000/60/CE din 23.11.2000, JO L327, 22.12.2000, astfel cum a fost modificată 



CM\749971RO.doc 5/5 PE402.623v03-00

RO

Dat fiind că nu a avut loc nicio încălcare a Directivei Cadru privind Apa, nu există temei 
juridic pentru intervenția Comisiei.
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