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Betreft: Verzoekschrift 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse nationaliteit), over 
bovengrondse ontginning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen

Verzoekschrift 0046/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse nationaliteit), 
namens de vereniging "Stop Odkrywce" (stop de open mijnen), over een open mijn 
voor de winning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen

1. Samenvatting van verzoekschrift 1345/2009

Indiener verwijst naar een project voor de bovengrondse ontginning van bruinkool in Neder-
Silezië in Polen. Indiener is van oordeel dat dit project in strijd is met de EU-beginselen inzake 
terugdringing van CO2-emissies en het bevorderen van innovatieve technologieën met het oog op 
minder verontreinigende vormen van energieproductie en bescherming van het natuurlijk milieu. 
Hij benadrukt voorts dat de verantwoordelijke overheden geen publieksraadpleging hebben 
georganiseerd en evenmin transparante en objectieve wetenschappelijke en sociaaleconomische 
gegevens hebben verstrekt. Aangezien indiener van mening is dat de uitvoering van het bewuste 
project zal resulteren in ernstige inbreuken op de vigerende communautaire wetgeving, verzoekt 
hij het Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen.

Samenvatting van verzoekschrift 0046/2010

Indienster verwijst naar een project voor de ontginning van een open bruinkoolmijn in Neder-
Silezië (Polen) in gebieden die gedeeltelijk onder de bescherming vallen van het Natura 2000-
programma. Rekestrante is van mening dat dit project strijdig is met de EU-beginselen inzake
terugdringing van CO2-emissies en bevordering van innovatieve technologieën met het oog op 
minder verontreinigende vormen van energieproductie en bescherming van het milieu. Voorts
benadrukt zij dat de verantwoordelijke overheden geen publieksraadpleging hebben 
georganiseerd, en evenmin transparante en objectieve wetenschappelijke en sociaaleconomische 
gegevens hebben verstrekt. Aangezien indienster van mening is dat de uitvoering van dit project 
zal resulteren in ernstige inbreuken op de vigerende communautaire wetgeving, verzoekt zij het 
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Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1345/2009: ontvankelijk verklaard op 22 december 2009.
Verzoekschrift 0046/2010: ontvankelijk verklaard op 23 april 2010.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Beide verzoekschriften hebben betrekking op een project voor de winning van bruinkool via 
bovengrondse ontginning in Neder-Silezië in Polen. De indieners betogen dat het project 
ingrijpende gevolgen zal hebben voor het plaatselijke milieu en de vernietiging van essentiële
ecosystemen tot gevolg zal hebben. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd dat de CO2-
uitstoot wellicht zal toenemen als gevolg van dit project, een consequentie die door de indieners 
wordt beschouwd als onaanvaardbaar voor Europa, waar de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen een centraal thema is. Tevens betogen de indieners dat de verwezenlijking van 
dit project zal leiden tot massale ontheemding, waardoor de maatschappelijke structuur van de 
lokale gemeenschap dreigt te worden verstoord.

Een van de indieners wijst erop dat het gebied waar de open bruinkoolmijn zou worden 
geëxploiteerd ten dele samenvalt met Natura 2000-gebieden (de SBZ en het GCB "Legi 
Odrzańskie", en de GCB "Irysowy Zagon" en "Pątnów Legnicki"). Rekestrant gaat ervan uit dat, 
als het project doorgang vindt, dit ten koste zal gaan van de betrokken Natura 2000-gebieden en 
dat de met EU-gelden gefinancierde infrastructuur zal worden vernietigd. 

Ook maakt de indiener erop attent dat er voor het gebied waar het project is gepland volgens het 
strategiedocument "Energiebeleid voor Polen 2030" beperkingen gelden met betrekking tot de 
ontwikkeling van infrastructuurvoorzieningen. Rekestrant beschouwt deze beperkingen als 
onrechtmatig omdat de lokale bevolking haar standpunt over het project duidelijk kenbaar heeft 
gemaakt via een juridisch bindend referendum (waarbij 95% van de bevolking van de zes 
betrokken gminas tegen het project heeft gestemd, bij een deelnemerspercentage van 70%).
Rekestrant benadrukt dat de resultaten van het referendum door de centrale autoriteiten worden 
genegeerd. Indiener betoogt voorts dat er over de opneming in het bewuste strategiedocument 
van de beperking inzake infrastructuurontwikkeling geen publieksraadpleging heeft 
plaatsgevonden. 

Daarnaast geven de indieners uiting aan hun bezorgdheid omtrent mogelijke inbreuken op het 
EU-Handvest van de grondrechten, inzonderheid met betrekking tot het recht van de lokale 
gemeenschappen van de betrokken gminas om op niet-verontreinigde grond te wonen en om niet 
het risico te lopen als gevolg van de uitvoering van een project te worden gedwongen massaal 
gebieden te ontruimen. 

De Commissie constateert dat er naar soortgelijke kwesties als die welke in deze 
verzoekschriften aan de orde worden gesteld al vooronderzoek is gedaan en dat deze officieel 
zijn geregistreerd als een klacht, in verband waarmee de Commissie de Poolse autoriteiten om 
nadere opheldering heeft verzocht. De onderstaande analyse is zowel gebaseerd op de in de 
verzoekschriften zelf verstrekte informatie als op de nadere toelichtingen die de Poolse 
autoriteiten in het kader van de bovengenoemde klacht hebben verstrekt.
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Vanuit EU-rechtelijk oogpunt lijken er op de aangelegenheden die in de verzoekschriften aan de 
orde worden gesteld twee richtlijnen van toepassing te zijn, namelijk Richtlijn 2001/42/EG van 
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen van bepaalde plannen en programma's 
voor het milieu1 (hierna "de SMB-richtlijn") en de gewijzigde versie van Richtlijn 1992/43/EEG
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna2 (hierna "de habitatrichtlijn"). 

SMB-richtlijn – beoordeling van de milieugevolgen van bepaalde plannen en programma's en 
publieksraadpleging

De SMB-richtlijn heeft o.a. betrekking op de verplichte uitvoering van milieueffectrapportages 
voor energieplannen en –programma's die (volgens de recente jurisprudentie) als kader fungeren 
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor ontwikkelingsprojecten in de zin van 
artikel 3, lid 2, letter a), van Richtlijn 2001/42/EG.

Met betrekking tot publieksraadplegingen stipuleert artikel 6, lid 2, van de SMB-richtlijn het 
volgende: "de in lid 3 bedoelde instanties en het in lid 4 bedoelde publiek wordt tijdig, 
daadwerkelijk en binnen een passend tijdschema de gelegenheid geboden om vóór de 
vaststelling, of vóór de onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het plan of programma, 
hun mening te geven over het ontwerpplan of -programma en het bijbehorende milieurapport".

Uit de door de Poolse autoriteiten verstrekte informatie kan worden afgeleid dat aan de 
goedkeuring van het bovengenoemde strategiedocument "Energiebeleid voor Polen 2030" een 
strategische effectrapportage overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van het nationale 
recht is voorafgegaan. Bovendien kan op basis van de door de Poolse autoriteiten verstrekte 
toelichtingen worden geconcludeerd dat tijdens het overlegproces alle betrokken partijen in de 
gelegenheid zijn gesteld om opmerkingen te maken en commentaar te leveren. Volgens de 
Poolse autoriteiten is met de opmerkingen die tijdens het raadplegingsproces zijn gemaakt voorts 
ook rekening gehouden bij de opstelling van de eindversie van het strategiedocument. 

Er zij echter op gewezen dat de klachten van de indieners zich met name richten op het uitblijven 
van een publieksraadpleging omtrent de beperkingen met betrekking tot de ontwikkeling van 
infrastructuur in de betrokken regio's, die in feite waren vermeld in bijlage II bij het bewuste 
programma. Bijgevolg zou de vraag of er over de bijlagen bij het strategisch document 
publieksraadplegingen hebben plaatsgevonden door de Poolse autoriteiten moeten worden 
opgehelderd.

Habitatrichtlijn – evaluatie van de effecten van het plan voor in het kader van het Natura 2000-
programma geschermde gebieden

Volgens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet er voor 'elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar dat significante gevolgen 
kan hebben, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, een passende 
beoordeling worden opgemaakt van deze gevolgen voor het gebied met het oog op de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied'.

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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Uit de informatie die door de Poolse autoriteiten is verstrekt ter beoordeling van het strategisch 
document in het licht van de gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden, kan het volgende 
worden afgeleid: allereerst stipuleert het milieurapport dat ter voorbereiding van het 
strategiedocument is opgesteld dat de Legnica-bruinkoollaag, gezien de specifieke 
milieugevoeligheden van het betrokken gebied, niet zal worden geëxploiteerd gedurende de 
periode dat het strategiedocument van kracht is (d.w.z. tot 2030) (zie blz. 227 van het rapport).

Bovendien hebben de Poolse autoriteiten aangegeven dat het strategiedocument een 
kaderdocument is dat de prioriteiten voor de Poolse energiesector tot 2030 vaststelt, en dat het 
bewuste milieurapport conform artikel 5, lid 2, van de SMB-richtlijn de informatie bevat die in 
dit stadium van het besluitvormingsproces redelijkerwijs kan worden verwacht. Volgens de 
Poolse wetgeving kan de lignietmijn in het "Legnica"-bekken alleen worden geëxploiteerd voor 
zover de desbetreffende planningsdocumenten daarin al in een eerder stadium voorzagen (zie de 
desbetreffende bepalingen in de Poolse wet betreffende de naleving van de voorwaarden en 
bestemmingsplannen op de respectieve niveaus), en is daarvoor een strategische 
effectbeoordelingsrapportage noodzakelijk (met inbegrip van publieksraadplegingen), waarbij de
artikelen 33 en 34 van de Natuurbeschermingswet van toepassing zijn. De laatstgenoemde 
artikelen strekken tot omzetting in nationale wetgeving van de verplichtingen die voortvloeien 
uit artikel 6, leden 3 en 4, van de richtlijn, die alleen voorzien in de mogelijkheid tot uitvoering 
van plannen of projecten wanneer er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn en er sprake 
is van een doorslaggevend openbaar belang. 

Gezien de reactie van de Poolse autoriteiten moet worden geconcludeerd dat de Commissie niet 
in het bezit is van bewijsmateriaal dat haar in staat zou stellen om met betrekking tot de in de 
verzoekschriften aan de orde gestelde kwesties een inbreuk op de habitatrichtlijn vast te stellen. 

Overige aspecten

Aangezien uit het antwoord van de Poolse autoriteiten duidelijk blijkt dat het Legnica-
mijnbekken niet zal worden geëxploiteerd zolang het strategiedocument van kracht is (dus tot 
2030), lijkt eventuele overschrijding van de voorgeschreven CO2-emissienieveaus als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten slechts een hypothetische mogelijkheid te zijn, waarnaar derhalve geen 
evaluatieonderzoek hoeft te worden ingesteld.

Met betrekking tot de eventuele gedwongen ontheemding van lokale gemeenschappen en het feit 
dat de Poolse autoriteiten de resultaten van het lokale referendum lijken te hebben genegeerd, zij
opgemerkt dat dit aangelegenheden zijn die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Poolse autoriteiten, en dat de Commissie niet bevoegd is om daarnaar een onderzoek in te 
stellen. 

EU-Handvest van de grondrechten

Met betrekking tot de vermeende schending van het EU-Handvest van de grondrechten wijst de 
Commissie erop dat de desbetreffende bepalingen volgens artikel 51 van dit handvest uitsluitend 
met het oog op de implementatie van het EU-recht zijn gericht tot de EU-instellingen en de 
lidstaten. Op basis van de verstrekte informatie kon generlei verband tussen de gemelde feiten en 
het EU-recht worden geconstateerd. 

Conclusies
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De Commissie zal de Poolse autoriteiten om opheldering verzoeken omtrent de vraag of er over 
bijlagen bij het strategisch document "Energiebeleid voor Polen 2030" al dan niet 
publieksraadplegingen hebben plaatsgevonden, zoals is voorgeschreven in de SMB-richtlijn.


