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Subiect: Petiția nr. 1099/2018, adresată de Józef Drzazgowski, de cetățenie poloneză, 
însoțită de 531 de semnături, privind dezastrul ecologic cauzat de exploatarea 
de suprafață a cărbunelui în estul regiunii Wielkopolska

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reprezintă locuitorii din comunele de la granița dintre Wielkopolska și Kujawy, 
care au avertizat cu privire la amenințarea la adresa mediului ca urmare a exploatării minelor 
de lignit din regiune de mai bine de 10 ani. În 2008, Comisiei i-a fost transmisă o plângere cu 
privire la o evaluare a impactului realizată în mod necorespunzător. Guvernul polonez nu a 
dat curs solicitărilor de respectare a reglementărilor în domeniul mediului, de exemplu în 
cazul lacului Gopło; una dintre mine funcționează fără autorizații de apă valabile, iar minele 
active au un impact negativ din ce în ce mai mare asupra mediului. Condițiile hidrologice, 
resursele de apă și calitatea apei se deteriorează, în timp ce numeroase zone protejate „Natura 
2000”, specii și habitate valoroase protejate prin directivele privind păsările și habitatele sunt 
amenințate. Seceta și poluarea cu metale grele nu sunt singurele efecte ale acestei exploatații 
extinse de lignit. În plus, în pofida protestelor comunităților, exploatarea minieră de lignit 
continuă să fie o prioritate pentru guvernul polonez, în ciuda daunelor și pierderilor cauzate 
cetățenilor și mediului, iar programele de amenajare a teritoriului elaborate de autoritățile 
locale și centrale reduc rolul și capacitatea comunităților locale de a participa la procesul 
decizional în domeniul amenajării teritoriului și al activităților miniere din regiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 februarie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2019

Observațiile Comisiei
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La 20 octombrie 2008, Comisia a primit o plângere privind un potențial efect negativ 
semnificativ asupra a două situri protejate în temeiul Directivei privind habitatele1 și al 
Directivei privind păsările2 cauzat de mina deschisă de lignit din Tomisławice („proiectul”).

În răspunsul la avizul motivat suplimentar, Polonia a luat în considerare constatările 
modelului numeric și hidrogeologic. 

Potrivit autorităților poloneze, conul extins de depresiune creat de exploatarea minei 
Tomisławice nu va avea niciun impact asupra stării habitatelor și a habitatelor protejate din 
siturile Natura 2000. Jezioro Gopło se află într-un bazin semipermeabil și impermeabil care îl 
izolează practic de acviferele expuse drenajelor în urma operațiunilor de exploatare minieră. 
Rezultatele monitorizării habitatelor naturale, a speciilor de plante și a păsărilor de 
reproducție nu au indicat nicio schimbare semnificativă în relațiile hidrice din zona lacului 
Gopło sau deteriorarea habitatelor naturale sau a habitatelor speciilor.

Informațiile și explicațiile furnizate de autoritățile poloneze sunt satisfăcătoare. Pe această 
bază și luând în considerare alte informații și elemente factuale aflate în prezent la dispoziția 
Comisiei, Comisia nu are motive să mai intervină și nu este necesară continuarea procedurii 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Motivul este, în primul rând, absența unor dovezi suficiente pentru a concluziona că Polonia 
și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind habitatele, în special în 
contextul impactului minei de la Tomisławice asupra integrității siturilor Natura 2000.

În plus, ar trebui subliniat faptul că responsabilitatea pentru aplicarea corectă a dreptului 
Uniunii revine în primul rând statelor membre. Comisia dorește să facă referire la 
angajamentul său actual pentru o abordare strategică a punerii în aplicare a legislației Uniunii, 
care este reflectat în comunicarea „Legislația UE: O mai bună aplicare pentru obținerea unor 
rezultate mai bune”3, care ghidează Comisia atunci când decide cu privire la cazurile în care 
va iniția procedurile în cadrul puterilor sale discreționare consacrate în tratate. În conformitate 
cu această abordare, Comisia acceptă în principiu faptul că, în cazuri individuale, în care nu 
există indicii suficiente privind o practică larg răspândită, absența conformității legislației 
naționale cu legislația Uniunii sau o încălcare sistematică a legislației Uniunii, autoritățile de 
la nivel național sunt în mai mare măsură să evalueze cazul și să propună soluții dacă ele 
consideră că acest lucru este justificat. În luna ianuarie 2019, organismul de apel autonom a 
refuzat să anuleze decizia de mediu contestată pentru proiect. Părțile au avut dreptul să 
solicite reexaminarea cazului. Comisia nu dispune de informații dacă părțile și-au folosit acest 
drept.

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. 7-50.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25.
3 C/2016/8600. 

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

Întrucât problema de fond pe baza căreia a fost inițiată procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor este în prezent soluționată, Comisia a închis această procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor la 11 aprilie 2019. Petiționarul, care este, de asemenea, 
reclamantul, a fost informat cu privire la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
și a fost încurajat să recurgă la o cale de atac administrativă sau judiciară la nivel național.


