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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1099/2018, внесена от Юзеф Джазговски, с полско гражданство, 
подкрепена от 531 подписа, относно екологична катастрофа, причинена 
от открит добив на залежи от въглища в източната част на 
Великополша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява жителите на общините на границата на 
Великополша и Куявия, които от повече от 10 години предупреждават за опасностите 
за околната среда, породени от мините за добив на лигнитни въглища в региона. През 
2008 г. е подадена жалба до Комисията относно неправилно извършена оценка на 
въздействие върху околната среда. Призовава за спазване на разпоредбите в областта 
на околната среда: например в случая с езерото Гопло не са предприети действия от 
страна на полското правителство; една от мините функционира без валидни 
разрешителни за вода, а активните мини оказват все по-отрицателно въздействие върху 
околната среда. Хидроложките условия, водните ресурси и качеството на водите се 
влошават, докато множество защитени зони от „Натура 2000“, ценни видове и 
местообитания, защитени от директивите за птиците и местообитанията, са застрашени. 
Сушата и замърсяването с тежки метали не са единствените въздействия от този 
прекомерен добив на лигнитни въглища.  Освен това, въпреки протестите на 
общността, добивът на лигнитни въглища продължава да бъде приоритет за полското 
правителство, въпреки щетите и загубите за гражданите и околната среда, а програмите 
за териториално устройство, въведени от централните и местните органи, намаляват 
ролята и способността на местните общности да участват във вземането на решения, 
свързани с дейностите по териториално устройство и минна дейност в региона.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 февруари 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).
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3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Забележки на Комисията

На 20 октомври 2008 г. Комисията получи оплакване относно значителен потенциален 
страничен ефект върху два обекта, защитени от директивите за местообитанията1 и 
птиците2 , причинен от откритата мина за лигнитни въглища в Томиславице 
(„проектът“).

В отговор на допълнителното мотивирано становище Полша взе под внимание 
заключенията на цифровия и хидрогеоложкия модел. 

Според полските органи нарастващата депресионна крива, създадена при 
експлоатацията на мината в Томиславице, няма да окаже влияние върху състоянието на 
защитените местообитания и местообитанията на видове в зоните по „Натура 2000“. 
Йежоро Гопло е разположено в непропусклив и полупропусклив басейн, който на 
практика го изолира  от водоносните хоризонти, изложени на дренаж след операциите в 
мината. Резултатите от мониторинга на естествените местообитания, растителни 
видове и птици за разплод не показват значителни промени във водното съотношение в 
района на езерото Гопло или влошаване на състоянието на естествените местообитания 
или местообитанията на видовете.

Информацията и обясненията, предоставени от полските органи са задоволителни. Въз 
основа на това и взимайки предвид останалата информация и фактическите елементи, с 
които Комисията разполага днес, тя няма основание да се намесва повече и да 
продължава производството по установяване на неизпълнение на задължения. 

Причина за това е най-напред липсата на достатъчно доказателства, че Полша не 
изпълнява задълженията си според Директивата за местообитанията и по-конкретно в 
контекста на въздействието на мината в Томиславице върху целостта на зоните по 
„Натура 2000“.

Редом с това трябва да се подчертае, че отговорността по правилното приложение на 
закона на ЕС лежи предимно върху държавите членки. Комисията желае да се позове 
на настоящия си ангажимент за стратегически подход към прилагането на законите на 
ЕС, който е отразен в съобщението „Право на ЕС:  по-добри резултати чрез по-добро 
прилагане“3, и което ръководи Комисията при вземането на решения по случаите, за 
които тя ще започне производството в рамките на дискреционните си правомощия, 

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 – 50.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 – 25.
3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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заложени в Договорите. Съгласно този подход Комисията принципно приема, че в 
отделни случаи, където има достатъчно данни за широко разпространена практика за 
липса на съответствие между националното законодателство и закона на ЕС или 
систематично нарушаване на закона на ЕС, е по-уместно органите на национално ниво 
да оценят случая и да предложат решение, ако сметнат това за обосновано. През януари 
2019 г. Автономният апелативен орган отказа да анулира оспорваното екологично 
решение  за проекта.  Страните имат правото да подадат заявление за преразглеждане 
на случая. Комисията не разполага с информация дали те са се възползвали от правото 
си.

Заключение

След като същинският проблем, на базата на който беше започната процедурата за 
нарушение, сега е решен, Комисията закри процедурата по установяване на 
неизпълнение на задължения. Вносителят на петицията, който също така е и 
жалбоподател, беше осведомен за процедурата по установяване на неизпълнение на 
задължения и беше насърчен да потърси юридически или административен преглед на 
национално ниво.


