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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1099/2018, του Józef Drzazgowski, πολωνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 531 υπογραφές, σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή που 
προκαλείται από υπαίθριο ανθρακωρυχείο στην ανατολική Wielkopolska

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπεί κατοίκους των δήμων που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ 
Wielkopolska και Kujawy, οι οποίοι προειδοποιούν εδώ και καιρό για την απειλή που 
συνιστούν για το περιβάλλον τα ορυχεία λιγνίτη, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή για 
περισσότερα από 10 έτη. Το 2008 υποβλήθηκε καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με μη 
δεόντως διενεργηθείσα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η πολωνική κυβέρνηση δεν 
έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα για συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, 
π.χ. στην περίπτωση της λίμνης Gopło. Ένα από τα ορυχεία λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια 
υδροδότησης και ο αρνητικός αντίκτυπος των ενεργών ορυχείων στο περιβάλλον αυξάνεται 
συνεχώς. Οι υδρολογικές συνθήκες, οι υδάτινοι πόροι και η ποιότητα του νερού 
επιδεινώνονται, ενώ απειλούνται πολυάριθμοι προστατευόμενοι τόποι του δικτύου NATURA 
2000, πολύτιμα είδη και οικότοποι που προστατεύονται από τις οδηγίες για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους. Η ξηρασία και η μόλυνση με βαρέα μέταλλα δεν είναι οι μοναδικές επιπτώσεις 
της εκτεταμένης αυτής εκμετάλλευσης λιγνίτη. Επιπλέον, παρά τις διαμαρτυρίες των 
κοινοτήτων, η εξόρυξη λιγνίτη εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της πολωνικής 
κυβέρνησης, παρά τη βλάβη και τις απώλειες που συνεπάγεται για τους πολίτες και το 
περιβάλλον, και τα προγράμματα χωροταξικού σχεδιασμού που εγκρίθηκαν από τις κεντρικές 
και τοπικές αρχές υποβαθμίζουν τον ρόλο και την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2019

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στις 20 Οκτωβρίου του 2008, η Επιτροπή έλαβε μια καταγγελία σχετικά με τις σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως έχει η λειτουργία του υπαίθριου ορυχείου εξόρυξης 
λιγνίτη Tomisławice («το έργο») σε δύο περιοχές που προστατεύονται βάσει των οδηγιών για 
τους οικοτόπους1 και τα πτηνά2.

Στην απάντησή της στη συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, η Πολωνία αναφέρθηκε στα 
ευρήματα του αριθμητικού υδρογεωλογικού μοντέλου. 

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο διευρυμένος κώνος καταπτώσεως που δημιουργήθηκε 
από τη λειτουργία του ορυχείου Tomisławice δεν θα επηρεάσει τους προστατευόμενους 
οικότοπους και τα ενδιαιτήματα ειδών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η λίμνη Gopło 
βρίσκεται σε μια στεγανή και ημιδιαπερατή λεκάνη, η οποία ουσιαστικά απομονώνει τα 
ύδατα της λίμνης από υδροφόρους ορίζοντες που έρχονται σε επαφή με αγωγούς 
αποστράγγισης μετά τις εργασίες του ορυχείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης των ενδιαιτημάτων, των φυτών και των πτηνών αναπαραγωγής δεν 
υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα ύδατα της περιοχής της λίμνης Gopło ούτε υποβάθμιση των 
οικοτόπων ή των ενδιαιτημάτων.

Οι πληροφορίες και οι εξηγήσεις που παρείχαν οι πολωνικές αρχές κρίθηκαν επαρκείς. Σε 
αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη άλλες πληροφορίες αλλά και πραγματικά στοιχεία που 
επί του παρόντος έχει, στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω 
ενώ δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η διαδικασία επί παραβάσει. 

Ο λόγος είναι, καταρχάς, η έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η Πολωνία παρέβη 
τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους, ιδίως στο πλαίσιο 
του αντίκτυπου που έχει το ορυχείο Tomisławice στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 
2000.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι τα κράτη μέλη φέρουν πρωτίστως την ευθύνη για την ορθή 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή επιθυμεί να αναφερθεί στην τρέχουσα δέσμευσή 
της για μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή του ενωσιακού δικαίου, η οποία 
αντανακλάται στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για 

1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7–25.
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καλύτερα αποτελέσματα»3, και καθοδηγεί την Επιτροπή να αποφασίζει για τις περιπτώσεις 
για τις οποίες θα κινήσει τη διαδικασία στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας που 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Επιτροπή δέχεται 
κατ’ αρχήν ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για 
διαδεδομένη πρακτική, έλλειψη συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ ή 
συστηματική παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, οι αρχές σε εθνικό επίπεδο είναι πιο 
κατάλληλες να αξιολογήσουν την υπόθεση και να προτείνουν λύσεις εάν το θεωρούν 
δικαιολογημένο. Τον Ιανουάριο του 2019, ο «φορέας εκδίκασης προσφυγών της 
αυτοδιοίκησης» αρνήθηκε να ακυρώσει την προσβαλλόμενη περιβαλλοντική απόφαση για το 
σχέδιο. Τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν το δικαίωμα να αιτηθούν την επανεξέταση της υπόθεσης. 
Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί εάν έκαναν χρήση του εν λόγω δικαιώματος.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι το ουσιαστικό πρόβλημα, βάσει του οποίου κινήθηκε η διαδικασία επί 
παραβάσει, έχει πλέον επιλυθεί, η Επιτροπή περάτωσε την εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει 
στις 11 Απριλίου 2019. Ο αναφέρων, ο οποίος είναι επίσης και ο καταγγέλλων, ενημερώθηκε 
σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και ενθαρρύνθηκε να ζητήσει δικαστική ή διοικητική 
επανεξέταση σε εθνικό επίπεδο.

3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)

