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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycja 1345/2009, którą złożył Michał Racki (Polska) w sprawie kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego na Dolnym Śląsku w Polsce

Petycja 0046/2010, którą złożyła Irena Rogowska (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia „Stop Odkrywce”, w sprawie odkrywkowej kopalni węgla 
brunatnego na Dolnym Śląsku (Polska)

1. Streszczenie petycji nr 1345/2009

Składający petycję odnosi się do projektu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na Dolnym 
Śląsku w Polsce. Składający petycję uważa to przedsięwzięcie za sprzeczne z unijnymi 
przepisami dotyczącymi redukcji emisji CO2 i promocji innowacyjnych technologii w celu 
zmniejszenia liczby powodujących zanieczyszczenie form produkcji energii oraz ochrony 
środowiska naturalnego. Podkreśla on też, że odpowiedzialne władze nie zorganizowały 
wysłuchania publicznego, nie przedstawiły też przejrzystych i obiektywnych naukowych 
danych społeczno-ekonomicznych. Ponieważ składający petycję uznaje, że realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się z poważnymi naruszeniami 
obowiązującego prawa wspólnotowego, wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą 
sprawą.

Streszczenie petycji nr 0046/2010

Składająca petycję odnosi się do przedsięwzięcia odkrywkowego wydobycia węgla 
brunatnego na Dolnym Śląsku (Polska) na terenach, które są częściowo chronione w ramach 
programu Natura 2000. Uważa ona, że przedsięwzięcie to jest sprzeczne z unijnymi zasadami 
dotyczącymi redukcji emisji CO2 i promocji innowacyjnych technologii w celu rozwijania 
mniej zanieczyszczających rodzajów produkcji energii oraz ochrony środowiska naturalnego. 
Składająca petycję podkreśla też, że właściwe władze nie zorganizowały wysłuchania 
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publicznego, nie przekazały też przejrzystych i obiektywnych danych społeczno-
gospodarczych. Ponieważ składająca petycję uważa, że realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia będzie wiązała się z poważnymi naruszeniami odnośnego prawodawstwa UE, 
wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja 1345/2009: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 grudnia 2009 r.
Petycja 0046/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Obie petycje dotyczą zaplanowanego projektu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na 
Dolnym Śląsku w Polsce. Wnioskodawcy twierdzą, że przedsięwzięcie to znacznie odbije się 
na lokalnym środowisku naturalnym i w rezultacie zniszczy podstawowe ekosystemy. Co 
więcej, pragną oni zwrócić uwagę na możliwe zwiększenie emisji CO2 przez ten projekt
i uważają to za aspekt nie do zaakceptowania w Europie, gdzie kładzie się nacisk na 
odnawialne źródła energii. Osoby składające petycję również uważają, że w wyniku realizacji 
tego przedsięwzięcia nastąpi masowe przemieszczanie się i rozerwanie lokalnej struktury 
społecznej. 

Jeden z wnioskodawców podkreśla, iż teren, na którym planowane jest otwarcie odkrywkowej 
kopalni węgla, jest częściowo chroniony w ramach programu Natura 2000 (obszar specjalnej 
ochrony i teren mający znaczenie dla Wspólnoty "Łęgi Odrzańśkie", tereny mające znaczenie 
dla Wspólnoty "Irysowy Zagon" i "Pątnów Legnicki"). Wnioskodawca oświadcza, że 
wprowadzenie projektu w życie wpłynie na tereny chronione w ramach programu Natura 
2000, a infrastruktura zbudowana przy pomocy funduszy UE zostanie zniszczona. 

Następnie składający petycję stwierdza, że zgodnie ze strategicznym dokumentem pt. 
„Polityka energetyczna Polski do roku 2030” teren, na którym przewidziano realizację 
projektu, podlega ograniczeniom dotyczącym rozwoju infrastruktury. Zdaniem składającego 
petycję ograniczenia te są nieuzasadnione, ponieważ miejscowi mieszkańcy jasno wyrazili 
swoje zdanie w sprawie projektu podczas prawnie wiążącego referendum (95% mieszkańców 
sześciu gmin, których sprawa ta dotyczy głosowało przeciw, przy poziomie frekwencji 70%). 
Składający petycję wywodzi, iż władze centralne ignorują wyniki referendum. Twierdzi on 
również, że nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w sprawie wyżej wymienionych 
ograniczeń odnoszących się do rozwoju infrastruktury. 

Inne obawy wyrażane przez składającego petycję związane są z potencjalnym naruszeniem 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności chodzi mu o naruszenie prawa 
mieszkańców dotkniętych gmin do życia na nieskażonych ziemiach i bez zagrożenia 
masowego przemieszczania się, które nastąpi w wyniku realizacji tego projektu. 

Komisja zauważa, że wstępne postępowanie odbyło się już w sprawie podobnych kwestii 
zarejestrowanych jako skargi i w sprawie tych kwestii Komisja poprosiła polskie władze 
o wyjaśnienia.  Poniżej przedstawiona analiza oparta jest na informacjach dostarczonych 
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w obu petycjach oraz na wyjaśnieniach otrzymanych od władz polskich w sprawie powyższej 
skargi.

W świetle obowiązujących wspólnotowych przepisów prawnych dwie dyrektywy wydają się 
odnosić do kwestii poruszonych w obu petycjach, tj. dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko1

(dalej zwana dyrektywą SEA) i dyrektywa Rady 1992/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2 (dalej zwana dyrektywą 
siedliskową).

Dyrektywa SEA – ocena pewnych planów i programów w sprawie środowiska i konsultacji 
publicznych  

Przepisy dyrektywy SEA odnoszą się miedzy innymi do konieczności dokonywania oceny 
wpływu projektów i programów energetycznych na środowisko naturalne (zgodnie 
z dotychczasowym orzecznictwem), określają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję, 
dotyczącego projektów wymienionych w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/42/WE.

Jeśli chodzi o kwestię konsultacji społecznych, artykuł 6 ust. 2 dyrektywy SEA przewiduje, 
że:„organy określone w ust. 3 oraz społeczeństwo określone w ust. 4 mają odpowiednio 
wczesną i realną możliwość, we właściwych ramach czasowych, wyrażenia swojej opinii 
o projektach planów i programów oraz towarzyszącym im sprawozdaniu dotyczącym 
środowiska przed  przyjęciem planu lub programu lub poddaniem go procedurze 
ustawodawczej”.

Z informacji dostarczonych przez władze polskie wynika, że przed przyjęciem strategicznego 
dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, o którym mowa powyżej, 
przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania, spełniając odpowiednie wymogi 
określone w prawie krajowym. Ponadto, na podstawie wyjaśnień złożonych przez władze 
polskie można wywnioskować, że podczas procesu konsultacji wszystkie zainteresowane 
strony otrzymały możliwość zgłoszenia uwag i spostrzeżeń. Zdaniem władz polskich 
zastrzeżenia złożone podczas procesu konsultacji zostały również wzięte pod uwagę podczas 
przygotowywania ostatecznej wersji dokumentu strategicznego. 

Należy jednak zauważyć, że zarzuty składającego petycję dotyczą braku konsultacji 
społecznych na temat ograniczeń dla rozwoju infrastruktury w tych rejonach, które w 
rzeczywistości zapisano w załączniku II do danego programu. W konsekwencji, fakt, czy 
załączniki do strategicznego dokumentu zostały poddane konsultacjom społecznym, czy też 
nie, władze Polski będą musiały wyjaśnić. 

Dyrektywa siedliskowa – ocena wpływu planu na tereny chronione w ramach programu 
Natura 2000  

                                               
1 U. L 197 z 21.7.01, s. 30.
2 U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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Zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może nań 
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony”.  
Dzięki informacjom otrzymanym od władz polskich dotyczącym oceny wpływu dokumentu 
strategicznego na tereny chronione w ramach programu Natura 2000 można ustalić, co 
następuje. Po pierwsze, sprawozdanie dotyczące środowiska przygotowane dla celów 
dokumentu strategicznego stanowi, że ze względu na wrażliwość tych terenów w zakresie 
ochrony przyrody, legnicka kopalnia nie będzie eksploatowana przez okres ważności tego 
dokumentu (np. do roku 2030) (zob. sprawozdanie, s. 227). 
Ponadto, władze polskie oświadczyły, że dokument strategiczny jest dokumentem ramowym 
ustalającym priorytety dla polskiego sektora energetycznego do roku 2030 i zgodnie z art. 5 
ust. 2 dyrektywy SEA przygotow,any raport środowiskowy zawiera taki zakres informacji, 
jakiego można oczekiwać w tej fazie procesu decyzyjnego. Zgodnie z prawem polskim 
wydobywanie węgla brunatnego z kopalni w Legnicy wymagałoby wcześniejszego zapisku w 
odpowiednich dokumentach związanych z planowaniem (w polskim prawie - analiza 
warunków i plany zagospodarowania przestrzennego różnych poziomów). Polskie prawo 
wymaga również przeprowadzenia strategicznej oceny wpływu (w tym konsultacji 
społecznej), do czego stosowane są przepisy art. 33 i 34 Ustawy o ochronie przyrody. Wyżej 
wymienione artykuły transponują zadania wynikające z art. 6 ust. 3-4 dyrektywy, które 
zezwalają na realizowanie planów i projektów tylko w sytuacjach, w których znalezienie 
innego rozwiązania nie jest możliwe i istnieją nadrzędne względy interesu publicznego.    
W świetle odpowiedzi polskich władz, należy uznać, że Komisja nie posiada wystarczających 
dowodów, aby stwierdzić naruszenie dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do kwestii 
poruszonych przez składających petycje. 

Inne kwestie
Ponieważ z odpowiedzi uzyskanej od władz polskich jasno wynika, że kopalnia w Legnicy 
nie będzie użytkowana przez okres ważności strategicznego dokumentu (tj. do roku 2030), 
problem możliwego przekroczenia emisji CO2 spowodowany pracą kopalni wydaje się być 
hipotetyczny, i z tego względu nie wymaga oceny. 
Jeśli chodzi o możliwe przesiedlanie lokalnego społeczeństwa oraz fakt, że polskie władze 
wydają się ignorować wyniki lokalnego referendum, należy zauważyć, że te kwestie 
podlegają wyłącznie kompetencji władz polskich i Komisja nie może ich oceniać.  

Karta praw podstawowych UE 

Jeżeli chodzi o domniemane naruszenie Karty praw podstawowych UE, Komisja przypomina, 
że zgodnie z jej art. 51 postanowienia Karty mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Na podstawie informacji zawartych 
w petycji nie było możliwe ustalenie jakiegokolwiek związku pomiędzy poruszonymi 
kwestiami a prawem wspólnotowym. 

Wnioski 
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Komisja zwróci się do władz polskich o wyjaśnienie, czy załączniki strategicznego 
dokumentu zatytułowanego „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” zostały poddane 
konsultacjom publicznym, jak wymaga tego dyrektywa SEA.


