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Om: Andragende 1345/2009 af Michal Racki, polsk statsborger, om et åbent 
minebrud til udvinding af brunkul i Nedre Schlesien i Polen

Andragende 0046/2010 af Irena Rogowska, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Stop Odkrywce" (stop de åbne minebrud), om et åbent 
minebrud til udvinding af brunkul i Nedre Schlesien i Polen

1. Sammendrag af andragende 1345/2009

Andrageren henviser til et projekt om et åbent minebrud til udvinding af brunkul i Nedre 
Schlesien i Polen. Andrageren betragter dette projekt som værende i modstrid med EU's 
principper om nedskæringer i CO2-emissioner og fremme af innovative teknologier med 
henblik på mindre forurenende former for energiproduktion og beskyttelse af det naturlige 
miljø. Han understreger ligeledes, at de ansvarlige myndigheder hverken har foretaget en 
offentlig høring eller forelagt gennemsigtige og objektive videnskabelige og socioøkonomiske 
data. Da andrageren mener, at gennemførelsen af projektet vil indebære alvorlige krænkelser 
af den på området gældende fællesskabslovgivning, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op.

Sammendrag af andragende 0046/2010

Andrageren henviser til et projekt om et åbent minebrud til udvinding af brunkul i Nedre 
Schlesien (Polen) i områder, der er delvist beskyttet af Natura 2000-programmet. Andrageren 
betragter dette projekt som værende i modstrid med EU's principper om nedskæringer i CO2-
emissioner og fremme af innovative teknologier med henblik på at udvikle mindre 
forurenende former for energiproduktion og beskytte det naturlige miljø. Hun understreger 
tillige, at de ansvarlige myndigheder hverken har foretaget en offentlig høring eller forelagt 
gennemsigtige og objektive videnskabelige og socioøkonomiske data. Da andrageren mener, 



PE448.664 2/4 CM\829307DA.doc

DA

at gennemførelsen af dette projekt vil indebære alvorlige krænkelser af den på området 
gældende fællesskabslovgivning, anmoder hun Europa-Parlamentet om at tage sagen op. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1345/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. 
december 2009).
Andragende 0046/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. 
april 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Begge andragender omhandler et projekt om et åbent minebrud til udvinding af brunkul i 
Nedre Schlesien-området i Polen.    Andragerne hævder, at projektet vil have betydelige 
konsekvenser for det lokale miljø, og at det vil resultere i ødelæggelse af vigtige økosystemer.   
Endvidere henledes opmærksomheden på spørgsmålet om en mulig stigning i CO2-emissioner 
som følge af dette projekt, hvilket af andragerne betragtes som uacceptabelt i Europa, hvor 
der er fokus på fornyelige ressourcer.  Andragerne hævder ligeledes, at gennemførelsen af 
dette projekt vil resultere i masseflytninger og ødelægge det lokale samfunds sociale mønster.   

Den ene af andragerne understreger, at det område, hvor det åbne minebrud til udvinding af 
brunkul efter planen skal anvendes, dækker Natura 2000-lokaliteter (SBO og LAF " Łęgi 
Odrzańśkie", LAF "Irysowy Zagon" og "Pątnów Legnicki").  Andrageren anfører, at Natura 
2000-lokaliteter vil blive påvirket, og at infrastrukturer bygget for EU-midler vil blive 
ødelagt, hvis projektet gennemføres.  

Andrageren hævder endvidere i overensstemmelse med det strategiske dokument 
”Energipolitik for Polen 2030”, at det område, der er udset til projektet er underlagt 
restriktioner vedrørende udvikling af infrastruktur.  Efter andragerens mening er disse 
restriktioner ikke rimelige, eftersom lokale beboere tydeligt har givet udtryk for deres mening 
om projektet i en juridisk bindende afstemning (95 % af befolkningen i de seks berørte 
”gminas” (kommuner) stemte imod projektet med en deltagelsesprocent på 70 %).  
Andrageren understreger, at resultatet af afstemningen bliver ignoreret af de centrale 
myndigheder. Andrageren anfører ligeledes, at der i forbindelse med indsættelsen af 
restriktioner for udvikling af infrastruktur i det pågældende strategiske dokument ikke blev 
afholdt nogen offentlig høring. 

Andragernes andre bekymringer vedrører potentielle krænkelser af EU-chartret om 
grundlæggende rettigheder, navnlig den ret, de lokale samfund fra de pågældende ”gminas” 
har til at bo på ikke forurenet grund og ikke blive truet af gennemførelsen af et projekt, der vil 
resultere i masseflytninger.     

Kommissionen bemærker, at spørgsmål lig dem, der er stillet i disse andragender, også er 
blevet foreløbigt undersøgt som en registreret klage, og at Kommissionen i forbindelse med 
denne klage har anmodet de polske myndigheder om uddybende oplysninger.     Analysen 
nedenfor tager både højde for oplysningerne i andragenderne og de redegørelser, der er 
modtaget fra de polske myndigheder i forbindelse med ovennævnte klage. 
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Hvad angår EU’s lovgivning synes to direktiver at være gældende for de af andragerne rejste 
spørgsmål, nemlig direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet1 (i det følgende benævnt SMV-direktivet) og Rådets 
direktiv 1992/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 
med senere ændringer2 (i det følgende benævnt habitatdirektivet). 

SMV-direktivet – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet og 
offentlig høring  

Bestemmelserne i SMV-direktivet omhandler blandt andet behovet for at udarbejde 
miljøkonsekvensvurderinger af energiplaner og programmer, som (ifølge den seneste 
retspraksis) fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter som defineret i 
artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 2001/42/EF.      

For så vidt angår spørgsmålet om offentlig høring fastsætter artikel 6, stk. 2, i SMV-direktivet 
følgende: “De i stk. 3 omhandlede myndigheder og den i stk. 4 omhandlede offentlighed skal 
tidligt have konkret lejlighed til inden for en passende frist at udtale sig om udkastet til planen 
eller programmet og den ledsagende miljørapport, inden planen eller programmet vedtages, 
eller lovgivningsproceduren indledes.”

Ud fra de af de polske myndigheder forelagte oplysninger kan det konkluderes, at der forud 
for vedtagelsen af det strategiske dokument ”Energipolitik for Polen 2030” var blevet 
foretaget en strategisk miljøvurdering i overensstemmelse med de relevante krav i den 
nationale lovgivning.  Endvidere kan det ud fra de polske myndigheders forklaring 
konkluderes, at alle involverede parter under høringsprocessen fik mulighed for at fremsætte 
kommentarer og bemærkninger.  Ifølge de polske myndigheder blev der under forberedelsen 
af den endelige udgave af det strategiske dokument endvidere taget højde for de under 
høringsprocessen fremsatte kommentarer. 

Det skal dog bemærkes, at andragerens påstande vedrører den manglende offentlige høring 
om restriktionerne vedrørende udvikling af infrastruktur i regionerne, hvilket rent faktisk blev 
anført i bilag II i det pågældende program.    Følgelig ville det være nødvendigt at få en 
redegørelse fra de polske myndigheder om, hvorvidt bilagene til det strategiske dokument 
blev gjort til genstand for offentlige høringer. 

Habitatdirektivet – vurdering af planens indvirkning på beskyttede Natura 2000-lokaliteter 

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal ”alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes 
med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne.” 

Ud fra de af de polske myndigheder forelagte oplysninger kan der med hensyn til vurderingen 
af det strategiske dokument, og for så vidt angår dets indvirkning på Natura 2000-lokaliteter 
konstateres følgende. Først og fremmest fastsætter miljørapporten, som blev udarbejdet til det 

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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strategiske dokument, at minen i Legnica på grund af områdets naturmæssige sårbarhed ikke 
vil blive anvendt under det strategiske dokuments gyldighedsperiode (dvs. frem til 2030) (se 
s. 227 i rapporten). 

Endvidere anførte de polske myndigheder, at det strategiske dokument er et rammedokument, 
som fastsætter prioriteringer for den polske energisektor frem til 2030, og at den udarbejdede 
miljørapport i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i SMV-direktivet har det 
informationsniveau, der med rimelighed kan forventes på beslutningsprocessens aktuelle 
stade. Ifølge polsk lov ville anvendelsen af det åbne minebrud i Legnica kræve, at det på et 
tidligere tidspunkt var blevet medtaget i de relevante planlægningsdokumenter (ifølge polsk 
lovgivning – undersøgelse af forhold og arealanvendelsesplaner på forskellige niveauer) i 
forbindelse med hvilke det efter polsk lov kræves, at der udarbejdes en strategisk 
miljøvurdering (herunder også offentlige høringer), og på hvilke artikel 33 og 34 i 
naturfredningsloven finder anvendelse. De sidstnævnte artikler gennemfører forpligtelserne i 
direktivets artikel 6, stk. 3 og 4, ifølge hvilke planer eller projekter kun kan gennemføres, hvis 
der ikke findes nogen alternativ løsning, og der er grund til at tage hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser.     

På baggrund af de polske myndigheders svar må det konkluderes, at Kommissionen ikke er i 
besiddelse af oplysninger, som ville gøre den i stand til at påvise en overtrædelse af 
habitatdirektivet i forbindelse med de i andragenderne stillede spørgsmål.    

Andre spørgsmål

Da det på baggrund af de polske myndigheders svar står klart, at minebruddet i Legnica ikke 
vil blive anvendt under det strategiske dokuments gyldighedsperiode (dvs. indtil 2030), synes 
spørgsmålet om mulige overskridelser af CO2-emissioner som følge af mineaktiviteter at være 
hypotetisk og kræver således ikke nogen vurdering. 

For så vidt angår såvel det mulige behov for at flytte lokale samfund som det faktum, at de 
polske myndigheder synes at have ignoreret resultaterne af den lokale afstemning, skal det 
bemærkes, at disse spørgsmål udelukkende falder ind under de polske myndigheders 
kompetence, og at Kommissionen således ikke kan undersøge dem. 

EU-chartret om grundlæggende rettigheder 

For så vidt angår den påståede overtrædelse af EU-chartret om grundlæggende rettigheder 
minder Kommissionen om, at bestemmelserne ifølge charterets artikel 51 kun gælder for EU-
institutioner og medlemsstater, når de gennemfører EU-retten.     På baggrund af de forelagte 
oplysninger har det ikke været muligt at påvise en sammenhæng mellem de nævnte 
omstændigheder og EU-retten.  

Konklusioner 

Kommissionen vil anmode de polske myndigheder om at uddybe, hvorvidt bilagene til det 
strategiske dokument ”Energipolitik for Polen 2030” blev gjort til genstand for en offentlig 
høring som krævet i SMV-direktivet. 


