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Suġġett: Petizzjoni 1099/2018, imressqa minn Józef Drzazgowski, ta' ċittadinanza 
Pollakka, li tinkludi 531 firma, dwar id-diżastru ambjentali kkawżat mill-
estrazzjoni minerarja tal-faħam fil-miftuħ fil-lvant ta' Wielkopolska

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta residenti tal-muniċipalitajiet fil-fruntiera ta' Wielkopolska u 
Kujawy li ilhom aktar minn 10 snin iwissu dwar it-theddida għall-ambjent ikkawżata mill-
minjieri tal-linjite fir-reġjun. Fl-2008 tressaq ilment quddiem il-Kummissjoni dwar 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali li ma saritx kif suppost. It-talbiet għal konformità mar-
regolamenti ambjentali, pereżempju fil-każ tal-Lag Gopło, ma ġewx rispettati mill-Gvern 
Pollakk; waħda mill-minjieri qed topera mingħajr permessi validi tal-ilma, u l-minjieri attivi 
qed ikollhom impatt dejjem aktar negattiv fuq l-ambjent. Il-kundizzjonijiet idroloġiċi, ir-
riżorsi tal-ilma u l-kwalità tal-ilma qed jiddeterjoraw, filwaqt li bosta żoni protetti ta' 
NATURA 2000, speċijiet ta' valur u ħabitats protetti mid-Direttiva dwar l-Għasafar u dik 
dwar l-Ambjent jinsabu taħt theddida. In-nixfa u t-tniġġis ikkawżat mill-metall tqil mhumiex 
l-uniċi effetti ta' dan l-isfruttament estensiv tal-linjite.  Barra minn hekk, minkejja l-protesti 
mill-komunità, l-estrazzjoni minerarja tal-linjite għadha prijorità għall-Gvern Pollakk, 
minkejja l-ħsara u t-telf għaċ-ċittadini u għall-ambjent, u l-programmi ta' ppjanar spazjali 
introdotti mill-awtoritajiet ċentrali u lokali jnaqqsu r-rwol u l-kapaċità tal-komunitajiet lokali 
li jipparteċipaw fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-ippjanar spazjali u l-attivitajiet minerarji fir-
reġjun.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Frar 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta' Lulju 2019
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fl-20 ta' Ottubru 2008, il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar effett potenzjalment negattiv 
sinifikanti fuq żewġ siti protetti skont id-Direttivi dwar il-Ħabitats1 u dwar l-Għasafar2 
ikkawżati mill-minjiera miftuħa tal-linjite f'Tomisławice (''il-proġett'').

Fit-tweġiba għall-opinjoni motivata addizzjonali, il-Polonja indirizzat is-sejbiet tal-mudell 
numeriku u idroġeoloġiku. 

Skont l-awtoritajiet Pollakki, il-kon ta' dipressjoni imkabbar maħluq mill-operazzjoni tal-
minjiera f’Tomisławice mhu se jkollu ebda impatt fuq l-istatus tal-ħabitats protetti u tal-
ħabitats tal-ispeċijiet fis-siti Natura 2000. Jezioro Gopło jinsab f'baċir impermeabbli u 
semipermeabbli li prattikament jiżolaħ minn akwiferi esposti għall-iskular wara l-
operazzjonijiet ta' minjiera. Ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-ħabitats naturali, tal-ispeċijiet tal-
pjanti u tat-tjur għat-tnissil ma wrew l-ebda tibdil sinifikanti fil-qasam tal-ilma fiż-żona tal-
Lag Gopło, jew fid-deterjorament tal-ħabitats naturali jew tal-ħabitats tal-ispeċi.

L-informazzjoni u l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet Pollakki huma sodisfaċenti. 
Abbażi ta' dan, u b'kont meħud ta' informazzjoni u elementi fattwali oħra disponibbli f'idejha, 
il-Kummissjoni ma għandhiex raġunijiet biex tintervjeni ulterjorment u ma hemmx bżonn li 
titkompla l-proċedura ta' ksur. 

Ir-raġuni hija, l-ewwel nett, in-nuqqas ta' evidenza suffiċjenti biex jiġi konkluż li l-Polonja 
kisret l-obbligi tagħha skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats b'mod partikolari fil-kuntest tal-
impatt tal-minjiera f’Tomisławice fuq l-integrità tas-siti Natura 2000.

Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li r-responsabbiltà għall-applikazzjoni korretta tad-
dritt tal-UE tinsab primarjament f'idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-
impenn attwali tagħha għal approċċ strateġiku għall-infurzar tad-dritt tal-UE, li huwa rifless 
fil-Komunikazzjoni ''Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar''3, u li 
tiggwida lill-Kummissjoni biex tiddeċiedi dwar il-każijiet li għalihom se tibda l-proċedimenti 
fil-qafas tas-setgħat diskrezzjonali tagħha stabbiliti fit-Trattati. F'konformità ma' dan l-
approċċ, il-Kummissjoni taċċetta fil-prinċipju li f'każijiet individwali, fejn m'hemmx biżżejjed 
indikazzjonijiet ta' prattika mifruxa, ta' nuqqas ta' konformità ta' leġiżlazzjoni nazzjonali mad-
dritt tal-UE jew ta' ksur sistematiku tad-dritt tal-UE, l-awtoritajiet fil-livell nazzjonali huma 
f'pożizzjoni aħjar biex jivvalutaw il-każ u jipproponu soluzzjonijiet jekk iqisu li dan huwa 
ġustifikat. F'Jannar 2019, il-Korp tal-Appell Awtonomu rrifjuta li jannulla d-deċiżjoni 
ambjentali kkontestata għall-proġett. Il-partijiet kellhom id-dritt li jitolbu eżami mill-ġdid tal-
każ. Il-Kummissjoni ma għandhiex informazzjoni dwar jekk għamlux użi mid-dritt tagħhom.

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7–50.
2 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7–25.
3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0119%2801%29
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Konklużjoni

Billi l-problema sostantiva, li fuq il-bażi tagħha nbeda l-ksur, issa hija solvuta, il-
Kummissjoni għalqet din il-proċedura ta' ksur fil-11 ta' April 2019. Il-petizzjonant, li huwa 
wkoll l-ilmentatur, ġie infurmat dwar il-proċedura ta' ksur u ġie mħeġġeġ ifittex reviżjoni 
ġudizzjarja jew amministrattiva fil-livell nazzjonali.


