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Suġġett: Petizzjoni 1345/2009, ippreżentata minn Michal Racki, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar mina fil-miftuħ tal-faħam kannella fis-Silesia ta’ Isfel fil-
Polonja

Petizzjoni 0046/2010, ippreżentata minn Irena Rogowska, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoni ‘Stop Odkrywce’ (Waqqfu l-Mini fil-Miftuħ), 
dwar mina fil-miftuħ ta’ faħam artab kannella fis-Silesia ta’ Isfel fil-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal proġett għal mina fil-miftuħ tal-faħam kannella fis-Silesia ta’ 
Isfel fil-Polonja. Il-petizzjonant iqis li l-proġett imur kontra l-prinċipji tal-UE dwar it-tnaqqis 
fl-emissjonijiet tas-CO2 u l-promozzjoni tat-teknoloġiji innovattivi bl-għan li jkun hemm 
forom ta’ produzzjoni tal-enerġija li jniġġsu inqas u l-preservazzjoni tal-ambjent naturali. 
Huwa jenfasizza wkoll li l-awtoritajiet responsabbli ma organizzawx laqgħa ta’ smigħ 
pubbliku u lanqas ma ressqu dejta xjentifika u soċjoekonomika li hija trasparenti u objettiva. 
Billi l-petizzjonant jemmen li l-implimentazzjoni tal-proġett tista’ tinvolvi ksur serju tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex isegwi l-
każ.

Sommarju tal-petizzjoni 0046/2010
Il-petizzjonanta tirreferi għal proġett ta’ mina fil-miftuħ ta’ faħam artab kannella fis-Silesia 
ta’ Isfel fil-Polonja f’żoni li huma parzjalment protetti mill-programm tan-Natura 2000. Hija 
tqis li l-proġett imur kontra l-prinċipji tal-UE dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 u l-
promozzjoni tat-teknoloġiji innovattivi bl-għan li jkun hemm forom ta’ produzzjoni tal-
enerġija li jniġġsu inqas u l-preservazzjoni tal-ambjent naturali. Hija tenfasizza wkoll li l-
awtoritajiet kompetenti ma organizzawx laqgħa ta’ smigħ pubbliku u lanqas ma ressqu dejta 
xjentifika u soċjoekonomika li hija trasparenti u objettiva. Billi l-petizzjonanta temmen li l-
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implimentazzjoni tal-proġett tista’ tinvolvi ksur serju tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
applikabbli, hija tistieden lill-Parlament Ewropew biex isegwi l-każ.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1345/2009: Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Diċembru 2009.
Petizzjoni 0046/2010: Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ April 2010.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 2 Settembru 2010.

Iż-żewġ petizzjonijiet jikkonċernaw proġett ippjanat ta’ minjiera fil-miftuħ tal-faħam artab 
kannella fir-reġjun tas-Silesia ta’ Isfel fil-Polonja. Il-petizzjonanti jilmentaw li l-proġett se 
jkollu konsegwenzi sinifikanti għall-ambjent lokali u se jirriżulta fil-qerda ta’ ekosistemi 
ewlenin. Barra minn hekk, qed tinġibed l-attenzjoni għall-kwistjoni ta’ żieda potenzjali ta’ 
emissjonijiet tas-CO2 kawża tal-proġett, fatt li huwa meqjus mill-petizzjonanti bħala 
inaċċettabbli fl-Ewropa, fejn qed tingħata tant importanza lir-riżorsi rinnovabbli. Il-
petizzjonanti jilmentaw ukoll li t-twettiq tal-proġett se jirriżulta f’ċaqliq tal-massa, li jkisser 
in-nisġa soċjali tal-komunità lokali.

Wieħed mill-petizzjonanti jenfasizza li ż-żona fejn hemm pjanat li tiġi implimentata l-minjiera
fil-miftuħ tal-faħam artab kannella parzjalment tkopri siti tan-Natura 2000 (SPA u SCI “Łęgi 
Odrzańśkie”, SCI “Irysowy Zagon” u “Pątnów Legnicki”). Il-petizzjonant jistqarr li jekk il-
proġett jiġi implimentat, se jiġu affettwati siti tan-Natura 2000 u se tinqered infrastruttura li 
ġiet mibnija minn fondi tal-UE.  

Il-petizzjonant ikompli jilmenta li, skont id-dokument strateġiku “Politika tal-Enerġija għall-
Polonja 2030”, iż-żona maħsuba għall-proġett hija soġġetta għal restrizzjonijiet fir-rigward 
tal-iżvilupp tal-infrastruttura. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, dawn ir-restrizzjonijiet mhumiex 
leġittimi minħabba li n-nies tal-lokal esprimew b’mod ċar l-opinjonijiet tagħhom dwar il-
proġett f’referendum li jorbot legalment (95% tal-populazzjoni tas-sitt gminas ikkonċernati 
vvutaw kontra l-proġett, b’livell ta’ parteċipazzjoni ta’ 70%). Il-petizzjonant jenfasizza li r-
riżultati tar-referendum qed jiġu injorati mill-awtoritajiet ċentrali. Il-petizzjonant jistqarr ukoll 
li għad-dokument strateġiku inkwistjoni, li jinserixxi r-restrizzjoni fuq l-iżvilupp tal-
infrastruttura, ma saru l-ebda konsultazzjonijiet pubbliċi.  

It-tħassib l-ieħor tal-petizzjonanti jirreferi għal ksur potenzjali tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE, b’mod partikolari, għad-dritt tal-komunitajiet lokali mill-gminas
affettwati li jgħixu fuq art mhux imniġġsa u li ma jkunux mhedda mill-implimentazzjoni ta’ 
proġett li se jirriżulta f’ċaqliq tal-massa. 

Il-Kummissjoni tinnota li kwistjonijiet simili għal dawk imqajma f’dawn il-petizzjonijiet 
kienu wkoll soġġetti għal investigazzjoni preliminari bħala lment irreġistrat, li għalihom il-
Kummissjoni talbet kjarifiki mill-awtoritajiet Pollakki. L-analiżi provduta hawn taħt 
tikkunsidra kemm l-informazzjoni provduta minn dawn il-petizzjonijiet kif ukoll l-
ispjegazzjonijiet riċevuti mill-awtoritajiet Pollakki fil-kuntest tal-ilment imsemmi hawn fuq.
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Fir-rigward tal-liġi tal-UE, jidher li hemm żewġ direttivi li jistgħu jkunu applikabbli għall-
kwistjonijiet imqajma fil-petizzjonijiet, id-Direttiva 2000/42/KE tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar 
l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent1 (minn issa ’l quddiem id-
Direttiva SEA)  u d-Direttiva tal-Kunsill 1992/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2 (minn issa ’l quddiem id-
Direttiva dwar il-Habitats). 

Id-Direttiva SEA - stima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u proġetti fuq l-ambjent, u konsultazzjoni 
pubblika  

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva SEA jirreferu, inter alia, għall-ħtieġa ta’ studji tal-impatt 
ambjentali li għandhom jitwettqu għal pjanijiet u programmi tal-enerġija (li, skont il-każistika 
riċenti), jistabbilixxu l-qafas għal permess ta’ żvilupp futur ta’ proġetti fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 3 (2) tad-Direttiva 2001/42/KE. 

Fir-rigward tal-kwistjoni ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi, l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva SEA 
jistipula li: “l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 3 u l-pubbliku msemmi fil-paragrafu 4 
għandhom jingħataw opportunità bikrija u effettiva f’limitu ta’ żmien li jkun xieraq sabiex 
jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar l-abbozz tal-pjan jew il-programm jew is-sottomissjoni 
tiegħu għall-proċedura leġiżlattiva”.

Mill-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Pollakki, jista’ jiġi konkluż li l-adozzjoni tad-
dokument strateġiku “Politika tal-Enerġija għall-Polonja 2030”, imsemmi hawn fuq, ġiet 
preċeduta minn studju dwar l-impatt strateġiku f’konformità mal-ħtiġijiet relevanti tal-liġi 
nazzjonali. Barra minn hekk, abbażi tal-ispjegazzjoni mgħotija mill-awtoritajiet Pollakki, 
jista’ jiġi konkluż li matul il-proċess ta’ konsultazzjoni, il-partijiet kollha kkonċernati ngħataw 
l-opportunità li jissottomettu kummenti u osservazzjonijiet. Skont l-awtoritajiet Pollakki, il-
kummenti sottomessi matul il-proċess ta’ konsultazzjoni ttieħdu inkunsiderazzjoni matul it-
tħejjija tal-verżjoni finali tad-dokument starteġiku. 
Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant jikkonċernaw in-nuqqas 
ta’ konsultazzjoni pubblika għar-restrizzjonijiet li jirreferu għall-iżvilupp tal-infrastruttura fir-
reġjuni, li fil-fatt tqiegħdu fl-Anness II tal-programm inkwistjoni. Konsegwentement, il-fatt 
dwar jekk l-annessi tad-dokument strateġiku kinux soġġetti għal konsultazzjonijiet pubbliċi 
jew le jeħtieġ jiġi ċċarat mal-awtoritajiet Pollakki. 

Id-Direttiva dwar il-Habitats - studju tal-impatt tal-pjan fuq siti protetti tan-Natura 2000 

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats, ‘kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li mhux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett 
sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-
                                               
1 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
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għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit.’  
Mill-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Pollakki fir-rigward tal-istudju tad-dokument 
strateġiku in vista tal-impatti tiegħu fuq siti tan-Natura 2000, jista’ jiġi stabbilit dan li ġej. L-
ewwel nett, ir-rapport ambjentali mħejji għad-dokument strateġiku jistipula li minħabba s-
sensitivitajiet tal-protezzjoni naturali ta’ din iż-żona, id-depożitu tal-minjiera Legnica 
mhuwiex se jintuża matul il-perjodu tal-validità tad-dokument strateġiku (eż. sal-2030) (ara p. 
227 tar-rapport). 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet Pollakki indikaw li d-dokument strateġiku huwa dokument 
qafas li jistabbilixxi prijoritajiet għas-settur Pollakk tal-enerġija sal-2030 u f’konformità mal-
Artikolu 5(2) tad-Direttiva SEA, ir-rapport ambjentali mħejji jinkludi l-livell ta’ 
informazzjoni li huwa raġonevoli li jiġi mistenni f’dan l-istadju tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. F’konformità mal-liġi Pollakka, l-użu tal-minjiera tal-faħam artab kannella mid-
depożitu “Legnica” jeħtieġ l-inklużjoni bikrija tagħha fid-dokumenti relevanti ta’ ppjanar 
(skont il-liġi Pollakka- studju ta’ kundizzjonijiet u pjanijiet ta’ użu tal-art ta’ bosta livelli), li 
għalihom huwa meħtieġ li jitwettaq studju tal-impatt strateġiku (inklużi konsultazzjonijiet 
pubbliċi) mil-liġi Pollakka u li għalihom huma applikabbli l-Artikoli 33 u 34 tal-Att dwar il-
Konservazzjoni tan-Natura. L-artikoli kkwotati l-aħħar jittrasponu l-obbligi li jirriżultaw minn 
Artikolu 6(3)-(4) tad-direttiva, li jippermettu t-twettiq ta’ pjanijiet jew proġetti biss fejn 
m’hemmx soluzzjonijiet alternattivi u fejn hemm raġunijiet li ma jiħdux inkonsiderazzjoni l-
interess tal-pubbliku.     

Fid-dawl tat-tweġiba tal-awtoritajiet Pollakki, għandu jiġi konkluż li l-Kummissjoni 
m’għandhiex evidenza sabiex tkun tista’ tistabbilixxi ksur tad-Direttiva dwar il-Habitats fir-
rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonijiet. 
Kwistjonijiet varji
Minħabba li mit-tweġiba tal-awtoritajiet Pollakki jidher ċar li d-depożitu tal-minjiera Legnica 
mhux se jintuża matul il-perjodu tal-validità tad-dokument strateġiku (eż. sal-2030), il-
kwistjoni ta’ każijiet possibbli ta’ livelli li jaqbżu l-livell permissibbli ta’ emissjonijiet CO2 
kawża tal-attivitajiet tal-minjiera jidhru  li huma ipotetiċi u, għaldaqstant, ma jeħtiġux studju.

Fir-rigward tal-ħtieġa possibbli li jiġu mċaqalqa l-komunitajiet lokali kif ukoll il-fatt li l-
awtoritajiet Pollakki jidhru li injoraw ir-riżultati tar-referendum lokali, għandu jiġi nnutat li 
dawn il-kwistjonijiet jaqgħu fi ħdan il-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet Pollakki u l-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni biex teżaminahom.  

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE 

Fir-rigward tal-allegat ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-Kummissjoni 
tfakkar li skont l-Artikolu 51 ta’ din tal-aħħar, id-dispożizzjonijiet tagħha huma indirizzati 
għall-istituzzjonijiet tal-UE u għall-Istati Membri biss meta dawn ikunu qed jimplimentaw il-
Liġi tal-Unjoni. Ma kienx possibbli li tiġi stabbilita, abbażi tal-informazzjoni provduta, xi 
konnessjoni bejn il-fatti msemmija u l-liġi tal-UE. 

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Pollakki għal kjarifiki dwar jekk l-annessi tad-
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dokument strateġiku “Politika tal-Enerġija għall-Polonja 2030” kinux soġġetti għal 
konsultazzjoni pubblika kif meħtieġ mid-Direttiva SEA.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011 (REV)

Kif ġie mwiegħed fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet 
Pollakki għal kjarifiki dwar jekk l-annessi tad-dokument strateġiku, "Politika tal-Enerġija 
għall-Polonja 2030", ġewx suġġetti għal konsultazzjonijiet pubbliċi kif preskritt fid-Direttiva 
dwar l-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent1(Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjani u programmi fuq l-ambjent).  L-awtoritajiet 
Pollakki infurmaw lill-Kummissjoni li l-annessi tad-dokument strateġiku msemmi hawn fuq 
ġew ukoll inklużi fi proċedura ta' konsultazzjoni pubblika.  B'mod partikolari, l-awtoritajiet 
Pollakki rreferew għal "Rapport dwar riżultati ta' konsultazzjonijiet pubbliċi mnedija fil-
Politika dwar l-Enerġija tal-Polonja sal-2030" (ippreparat mill-Ministru għall-Ekonomija fil-
15 ta' Lulju 2009) li minnu wieħed jista' jikkonkludi li d-dispożizzjoni ddubitata rigward 
limiti tal-iżvilupp infrastrutturali mingħajr rabta mal-iżvilupp tal-enerġija minħabba l-bżonn li 
jiġi protett id-depożitu, u li tpoġġiet fl-Anness tad-dokument strateġiku, ġiet ukoll suġġetta 
għal konsultazzjonijiet pubbliċi.

Fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet ipprovduti mill-awtoritajiet Pollakki, il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent. 

                                               
1 ĠU L 197, 29.1.2008, p. 30


