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Θέμα: Αναφορά 1345/2009 του Michal Racki (πολωνικής ιθαγένειας), σχετικά με 
υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας

Αναφορά 0046/2010 της Irena Rogowska (πολωνικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της ένωσης ‘Stop Odkrywce’ (παύση της υπαίθριας εξόρυξης), 
σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στη Νότια Σιλεσία της Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς 1345/2009

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα σχέδιο που αφορά υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω 
Σιλεσία της Πολωνίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό αντιτίθεται στις αρχές της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση καινοτόμων 
τεχνολογιών με στόχο λιγότερο ρυπογόνους μορφές παραγωγής ενέργειας και τη διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Τονίζει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές δεν διεξήγαγαν δημόσια 
ακρόαση ούτε υπέβαλαν διαφανή και αντικειμενικά επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά 
στοιχεία. Δεδομένου ότι ο αναφέρων πιστεύει πως η υλοποίηση του σχεδίου θα σημάνει 
σοβαρές παραβιάσεις της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το ζήτημα.

Περίληψη της αναφοράς 0046/2010

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για ένα σχέδιο υπαίθριας εξόρυξης λιγνίτη σε περιοχές της Νότιας 
Σιλεσίας (Πολωνία) οι οποίες προστατεύονται εν μέρει από το πρόγραμμα Natura 2000.
Θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό έρχεται σε διένεξη με τις αρχές της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη λιγότερο 
ρυπογόνων τύπων παραγωγής ενέργειας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν διεξάγει ποτέ δημόσια ακρόαση και 
δεν έχουν παράσχει ποτέ διαφανή και αντικειμενικά επιστημονικά ή κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα. Επειδή η αναφέρουσα θεωρεί ότι η υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα ενέχει 
σοβαρές παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1345/2009: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Δεκεμβρίου 2009.
Αναφορά 0046/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Aπριλίου 2010.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, 
του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Και οι δύο αναφορές αφορούν ένα προγραμματισμένο υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω 
Σιλεσία που αποτελεί περιφέρεια της Πολωνίας. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι το σχέδιο 
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και θα έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή σημαντικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον, επισύρεται η προσοχή στο γεγονός της 
πιθανούς αυξήσεως των εκπομπών CO2 λόγω του εν λόγω σχεδίου, το οποίο θεωρείται από 
τους αναφέροντες ως απαράδεκτο για την Ευρώπη, την ώρα που η προσοχή επικεντρώνεται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται επίσης ότι η υλοποίηση του εν 
λόγω σχεδίου θα επιφέρει μαζικές μετατοπίσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού της τοπικής κοινότητας. .

Ένας από τους αναφέροντες υπογραμμίζει ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται το υπαίθριο 
λιγνιτωρυχείο καλύπτει εν μέρει τοποθεσίες του προγράμματος Natura 2000 (SPA και SCI 
"Łęgi Odrzańśkie", SCI "Irysowy Zagon" και "Pątnów Legnicki"). Ο αναφέρων δηλώνει ότι  
αν δεν υλοποιηθεί το ανωτέρω σχέδιο θα επηρρεάσει αρνητικά τις τοποθεσίες Natura 2000 
και θα καταστρέψει υποδομές που έχουν δημιουργηθεί με κονδύλια της ΕΕ.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται περαιτέρω ότι σύμφωνα και με το στρατηγικό έγγραφο "Πολιτική 
στον τομέα της ενέργειας για την Πολωνία έως το 2030", η προβλεπόμενη περιοχή για το 
σχέδιο υπόκειται σε περιορισμούς που αφορούν την ανάπτυξη των υποδομών. Κατά την 
άποψη του αναφέροντος, οι εν λόγω περιορισμοί δεν είναι νόμιμοι επειδή ο τοπικός 
πληθυσμός έχει σαφέστατα εκφράσει την άποψή του επί του σχεδίου σε ένα από νομικής 
απόψεως δεσμευτικό δημοψήφισμα (95% του πληθυσμού των έξι ενεχομένων gminas 
ψήφισαν κατά του σχεδίου με επίπεδο συμμετοχής που ανέρχεται σε 70%). Ο αναφέρων 
υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος αγνοούνται από τις κεντρικές αρχές. 
Ο αναφέρων επίσης δηλώνει ότι δεν διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω 
στρατηγικό έγγραφο το οποίο προσθέτει τους περιορισμούς στην ανάπτυξη υποδομών. 

Οι άλλες ανησυχίες του αναφέροντος έχουν σχέση με πιθανές παραβιάσεις του Χάρτη για τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ, παραπέμποντας ειδικότερα στο δικαίωμα των τοπικών 
κοινοτήτων που εμπλέκονται στην όλη κατάσταση να διαβιούν σε μια περιοχή που δεν θα 
είναι μολυσμένη και δεν θα απειλούνται από την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποίο θα έχει ως 
αποτέλεσμα μαζικές μετατοπίσεις. 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι παρόμοια θέματα με αυτά τα οποία θίγονται στις εν λόγω 
αναφορές έχουν επίσης αποτελέσει αντικείμενο προκαταρτικής εξέτασης σε υποβληθείσα 
καταγγελία, σχετικά με την οποία η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τις πολωνικές αρχές. 
Η ανάλυση που παρέχεται κατωτέρω λαμβάνει υπόψη τόσο τις πληροφορίες που έδωσαν οι 
αναφέροντες όσο επίσης και τις εξηγήσεις που ελήφθησαν από τις πολωνικές αρχές στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας καταγγελίας. 

Σε σχέση με τη νομοθεσία της Ε.Ε,, δύο οδηγίες εφαρμόζονται στο θέμα το οποίο θίγουν οι 
αναφορές, η οδηγία 2001/42/EΚ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων1 (αποκαλούμενη οδηγία 
SEA) καθώς και η οδηγία του Συμβουλίου 1992/43/EΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 2

(αποκαλούμενη οδηγία Οικοτόπων). 

Οδηγία SEA – εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων και δημόσια διαβούλευση

Οι διατάξεις της οδηγίας SEA παραπέμπουν, μεταξύ άλλων, στην υποχρέωση για διεξαγωγή 
εκτιμήσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει να διεξαχθούν για προγράμματα και 
σχέδια που αφορούν τον ενεργειακό τομέα (αυτό, σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία), 
καθορίζοντας το πλαίσιο πρόγραμμα για συναίνεση σε μελλοντικές αναπτύξεις σχεδίων 
σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 2, εδάφιο α της οδηγίας 2001/42/EΚ.

Σε ότι αφορά το ζήτημα των δημόσιων διαβουλεύσεων, το άρθρο 6, παράγραφος 2 της 
ανωτέρω οδηγίας αναφέρει ότι: "στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στο 
κοινό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δίδεται έγκαιρη και πραγματική ευκαιρία, εντός 
εύλογων χρονικών περιθωρίων, να εκφράσουν τη γνώμη τους επί του προκαταρκτικού 
σχεδίου ή προγράμματος και της περιβαλλοντικής μελέτης που το συνοδεύει πριν το σχέδιο ή 
το πρόγραμμα εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική νομοθετική διαδικασία".

Από τις πληροφορίες που δόθηκαν εκ μέρους των πολωνικών αρχών, μπορούμε να 
συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η έγκριση του στρατηγικού εγγράφου "Πολιτική στον τομέα 
της ενέργειας για την Πολωνία έως το 2030", στο οποίο γίνεται αναφορά ανωτέρω, 
πραγματοποιήθηκε μετά από εκτίμηση των στρατηγικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις 
σχετικές απαιτήσεις του εθνικού νόμου. Επιπλέον, με βάση τις εξηγήσεις που δόθηκαν από 
τις πολωνικές αρχές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαβούλευσης όλα τα ενεχόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια και 
παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τα σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης λήφθηκαν περαιτέρω υπόψη όταν προετοιμάσθηκε η 
τελική μορφή του στρατηγικού εγγράφου. 

                                               
1 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σελ.. 30
2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σελ. 7
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Θα πρέπει να επισημάνουμε, όμως, ότι οι ισχυρισμοί του αναφέροντος αφορούν την έλλειψη 
δημόσιας διαβούλευσης για τους περιορισμούς που αναφέρονται στην ανάπτυξη των 
υποδομών στις περιφέρειες, οι οποίες πράγματι ευρίσκονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
προγράμματος. Ως εκ τούτου, το γεγονός κατά πόσο τα παραρτήματα στο εν λόγω 
στρατηγικό έγγραφο υπεβλήθησαν σε δημόσια διαβούλευση πρέπει να διευκρινισθεί εκ 
μέρους των πολωνικών αρχών. 

Οδηγία Οικοτόπων – εκτίμηση της επίπτωσης του σχεδίου σε προστατευμένες τοποθεσίες του 
Natura 2000 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της ανωτέρω οδηγίας "κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα μη 
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατό να 
επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του."
Από τις πληροφορίες που έχουν δοθεί εκ μέρους των πολωνικών αρχών σε σχέση με την 
εκτίμηση του στρατηγικού εγγράφου ενόψει της επιπτώσεώς του σε τοποθεσίες Natura 2000,
μπορούμε να συνάγουμε τα ακόλουθα. Καταρχάς, η περιβαλλοντική έκθεση που 
προετοιμάσθηκε για το στρατηγικό έγγραφο αναφέρει ότι λόγω των ευαίσθητων σημείων από 
πλευράς προστασία της φύσεως της εν λόγω περιοχής , το λιγνιτωρυχείο Legnica δεν θα 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του 
στρατηγικού εγγράφου (δηλαδή μέχρι το 2030) (βλ. σελ. 227 της εκθέσεως). 

Eπιπλέον, οι πολωνικές αρχές ανάφεραν ότι το στρατηγικό έγγραφο είναι ένα έγγραφο 
πλαίσιο το οποίο καθορίζει προτεραιότητες για τον πολωνικό ενεργειακό τομέα έως το 2030 
και βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας SEA, η περιβαλλοντική έκθεση που έχει 
προετοιμασθεί περιλαμβάνει το επίπεδο πληροφοριών που είναι λογικό να αναμένεται σε 
αυτό το στάδιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, η 
εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου από την τοποθεσία "Legnica" θα απαιτούσε την 
προηγούμενη συμπερίληψή του στα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού (σύμφωνα με την 
πολωνική νομοθεσία - απαιτείται μελέτη των όρων καθώς και σχέδια χρήσεως της γης σε 
διάφορα επίπεδα), για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή αξιολόγησης στρατηγικής επίπτωσης 
(συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διαβουλεύσεων) σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα 
πολωνική νομοθεσία και βάσει των άρθρων 33 και 34 του νόμου περί διατηρήσεως της 
φύσεως. Τα προαναφερθέντα άρθρα μεταφέρουν τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από 
το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας, και που επιτρέπουν την υλοποίηση 
προγραμμάτων και σχεδίων μόνο όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και υφίστανται 
λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.
Υπό το φως της απαντήσεως εκ μέρους των πολωνικών αρχών θα πρέπει να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν κατέχει αποδείξεις οι οποίες θα της επέτρεπαν να 
διαπιστώσει παραβίαση της οδηγίας περί οικοτόπων σε ότι αφορά τα θέματα τα οποία 
θίγονται εκ μέρους των αναφερόντων. 
Άλλα θέματα
Εφόσον από την απάντηση των πολωνικών αρχών είναι σαφές ότι το λιγνιτωρυχείο στην 
περιοχή Legnica δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της ισχύος 
του στρατηγικού εγγράφου (δηλαδή μέχρι το 2030), το ζήτημα πιθανών υπερβάσεων των 
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εκπομπών CO2 που προκαλούνται από δραστηριότητες εξόρυξης είναι καθαρά υποθετικό και 
ως εκ τούτου δεν απαιτεί την πραγματοποίηση σχετικής αξιολόγησης. 

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ανάγκη μετατόπισης τοπικών κοινοτήτων καθώς και το γεγονός ότι 
οι πολωνικές αρχές εμφανίζονται να έχουν παραλείψει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα 
του τοπικού δημοψηφίσματος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ζητήματα εμπίπτουν 
εντός της αποκλειστικής αρμοδιότητας των πολωνικών αρχών και η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση ως εκ τούτου να τα εξετάσει.

Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό περί παραβάσεως της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 της τελευταίας, οι διατάξεις της 
αφορούν μόνο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη όταν αυτά εφαρμόζουν νόμο της 
Ένωσης. Δεν κατέστη δυνατόν να εδραιωθεί, με βάση τις πληροφορίες που έχουν 
παρασχεθεί, οιοσδήποτε δεσμός μεταξύ των προαναφερθέντων γεγονότων και της 
νομοθεσίας της ΕΕ. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις πολωνικές αρχές διευκρινήσεις εάν τα παραρτήματα στο 
στρατηγικό έγγραφο "Πολιτική στον τομέα της Ενέργειας για την Πολωνία έως το 2030" 
αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης όπως απαιτείται από την οδηγία SEA.


