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Ref.: Petiția nr. 1345/2009 adresată de Michal Racki, de cetățenie poloneză, 
privind exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia inferioară din 
Polonia

Petiția nr. 0046/2010 adresată de Irena Rogowska, de cetățenie polonă, în 
numele asociației „Stop Odkrywce” (Opriți exploatările miniere la zi), 
privind o mină care efectuează exploatări la zi pentru extracția lignitului în 
Silezia inferioară din Polonia

1. Rezumatul petiției nr. 1345/2009

Petiționarul face referire la un proiect pentru o mină de lignit de suprafață din Silezia 
inferioară din Polonia. Petiționarul consideră că acest proiect încalcă principiile Uniunii 
Europene privind reducerea emisiilor de CO2 și promovarea tehnologiilor inovatoare în 
vederea reducerii formelor nocive de producere de energie și a protejării mediului natural. De 
asemenea, acesta subliniază faptul că autoritățile responsabile nu au efectuat nicio audiere 
publică și nu au pus la dispoziție date transparente și obiective de natură științifică și socio-
economică. Întrucât petiționarul consideră că punerea în aplicare a prezentului proiect va duce 
la încălcări serioase ale legislației comunitare în vigoare, el solicită Parlamentului European 
să intervină.

Rezumatul petiției nr. 0046/2010

Petiționara face referire la un proiect privind o exploatare minieră la zi pentru extracția 
lignitului în Silezia inferioară (Polonia), în zone care sunt parțial incluse în programul Natura 
2000. Petiționara consideră că acest proiect contravine principiilor UE privind reducerea 
emisiilor de CO2 și promovarea tehnologiilor inovatoare în vederea elaborării unor metode 
mai puțin poluante de producere a energiei și de protecție a mediului natural. De asemenea, 
aceasta subliniază faptul că autoritățile competente nu au desfășurat consultări publice și nici 
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nu au prezentat informații științifice și socioeconomice obiective și transparente. Întrucât 
petiționara consideră că realizarea acestui proiect va atrage după sine încălcări grave ale 
legislației comunitare aplicabile în acest domeniu, aceasta solicită Parlamentului European să 
intervină. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1345/2009: Declarată admisibilă la 22 decembrie 2009.
Petiția nr. 0046/2010 Declarată admisibilă la 23 aprilie 2010.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform articolului 202 alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,

Ambele petiții se referă la un proiect de exploatare minieră la zi pentru extracția lignitului din 
Silezia inferioară, Polonia. Petiționarii afirmă că proiectul va avea consecințe însemnate 
pentru mediul local și va avea drept rezultat distrugerea unor ecosisteme esențiale. În plus, se 
atrage atenția asupra problemei unei potențiale creșteri de emisii CO2 din cauza acestui 
proiect, care este considerat de petiționari drept inacceptabil în Europa, unde se pune accent 
pe resursele regenerabile. Petiționarii afirmă, de asemenea, că realizarea proiectului va avea 
drept rezultat deplasări în masă, distrugând structura socială a comunității locale.

Unul dintre petiționari subliniază faptul că zona în care va fi creată, conform planurilor, mina 
de lignit în spațiu deschis acoperă în parte situri Natura 2000 (APS și SIC „Łęgi Odrzańśkie”, 
SIC „Irysowy Zagon” și „Pątnów Legnicki”). Petiționarul declară că dacă proiectul va fi 
aplicat, siturile Natura 2000 vor fi afectate, iar infrastructura construită din fondurile UE va fi 
distrusă. 

Petiționarul declară în continuare că, în conformitate cu documentul strategic „Politica 
energetică pentru Polonia 2030”, domeniul prevăzut pentru proiect este supus restricțiilor 
legate de dezvoltarea infrastructurii. În opinia petiționarului, aceste restricții nu sunt legitime 
deoarece populația locală și-a exprimat în mod clar opiniile cu privire la proiect în cadrul unui 
referendum obligatoriu din punct de vedere juridic (95% din populația din cele 6 gminas 
vizate au votat împotriva proiectului, cu o rată de participare de 70%). Petiționarul subliniază 
că rezultatele referendumului sunt ignorate de autoritățile centrale. Petiționarul declară, de 
asemenea, că pentru documentul strategic în cauză care inserează restricții privind dezvoltarea 
infrastructurii, nu s-a efectuat nicio consultare publică. 

Alte preocupări ale petiționarilor se referă la încălcările potențiale ale Cartei drepturilor 
fundamentale a UE cu trimitere, în special, la dreptul comunităților locale din gminas afectate 
să locuiască în zone nepoluate și să nu fie amenințate de aplicarea unui proiect care va avea 
drept consecințe deplasări în masă. 

Comisia observă că probleme similare celor prezentate în aceste petiții au fost, de asemenea, 
supuse unor investigații preliminare, sub forma unei reclamații înregistrate, în privința căreia 
Comisia a solicitat clarificări de la autoritățile poloneze. Analiza de mai jos ia în considerare 
atât informațiile oferite de aceste petiții, cât și explicațiile primite de la autoritățile poloneze 
în contextul reclamației menționate mai sus.
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În ceea ce privește legislația UE, chestiunilor ridicate în cuprinsul petițiilor par să li se aplice 
două directive, și anume Directiva 2001/42/CE din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului1 (denumită, în continuare, Directiva SEA) și 
Directiva 1992/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică, astfel cum a fost modifiată2 (denumită în continuare 
Directiva privind habitatele).

Directiva SEA - evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și 
consultarea publică  

Dispozițiile Directivei SEA se referă, printre altele, la necesitatea efectuării unor evaluări ale 
impactului asupra mediului în cazul planurilor și programelor energetice (care, în 
conformitate cu jurisprudența recentă) definesc cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor 
poate fi autorizată în viitor, în sensul articolului 3 alineatul (2) litera a) din Directiva 
2001/42/CE. 

În ceea ce privește chestiunea consultărilor publice, articolul 6 alineatul (2) din Directiva SEA 
prevede următoarele: „autoritățile menționate la alin. (3) și publicul menționat la alin. (4) au 
ocazia efectivă și din timp să-și exprime opiniile asupra proiectului de plan sau program, 
precum și asupra raportului de mediu alăturat acesteia, într-un interval de timp adecvat, 
înainte de adoptarea planului sau programului sau de înaintarea acestuia pentru procedura 
legislativă.”

Din informațiile furnizate de autoritățile poloneze, se poate concluziona că adoptarea 
documentului strategic „Politica energetică a Poloniei 2030”, la care se face referire mai sus, a 
fost precedată de o evaluare a impactului strategic în conformitate cu cerințele relevante ale 
legislației naționale. În plus, pe baza explicațiilor oferite de autoritățile poloneze, reiese că, în 
cursul procesului de consultare, toate părțile implicate au avut ocazia să prezinte comentarii și 
observații. În conformitate cu autoritățile poloneze, comentariile prezentate în cursul 
procesului de consultare, au fost luate în considerare și la pregătirea versiunii finale a 
documentului strategic. 
Trebuie observat totuși că afirmațiile petiționarului se referă la lipsa consultărilor publice în 
cazul restricțiilor referitoare la dezvoltarea infrastructurii în regiune, care au fost prezentate de 
fapt în Anexa II la programul în cauză. În consecință, este necesar să se clarifice împreună cu 
autoritățile poloneze dacă anexele la documentul strategic au făcut obiectul unor consultări 
publice. 

Directiva Habitate - evaluarea impactului planului asupra siturilor protejate Natura 2000 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, „orice plan sau proiect care 
nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea 
afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie 
supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de 
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.”  
Din informațiile furnizate de autoritățile poloneze cu privire la evaluarea documentului 
strategic pentru a evalua impactul acestuia asupra siturilor Natura 2000, se pot stabili 
următoarele. În primul rând, raportul de mediu pregătit pentru documentul strategic prevede 
că datorită sensibilității zonei din punct de vedere al protejării naturii, depozitul minier 
Legnica nu va fi exploatat în perioada validității documentului strategic (de ex. până în 2030) 
(vezi pag.227 a raportului). 
În plus, autoritățile poloneze au indicat că documentul strategic este un document-cadru care 
definește prioritățile pentru sectorul energetic polonez până în 2030 și, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2) din Directiva SEA, raportul de mediu include nivelul de informație 
care poate fi așteptat în mod rezonabil în această fază a procesului decizional. În conformitate 
cu legea poloneză, exploatarea minei de lignit din depozitul Legnica ar necesita includerea sa 
anterioară în documentele relevante de planificare (în conformitate cu legea poloneză - studiul 
condițiilor și planurile de amenajare a teritoriului la diverse niveluri), pentru care este 
necesară efectuarea unei evaluări a impactului strategic (inclusiv consultări publice) în 
conformitate cu legea poloneză, și în cazul cărora se aplică articolele 33 și 34 din Legea 
conservării naturii. Ultimele articole citate transpun obligațiile care decurg din articolul 6 
alineatul (3) și alineatul (4) din directivă, care permit realizarea unor planuri și proiecte doar 
dacă nu există soluții alternative și dacă există motive de interes public superior.    
În lumina răspunsului oferit de autoritățile poloneze, se impune concluzia că Comisia nu are 
dovezi care să-i permită să stabilească că se încalcă Directiva Habitate cu privire la 
chestiunile abordate de petiții. 

Alte chestiuni
De la răspunsul autorităților polone, este evident faptul că depozitul minier Legnica nu va fi 
exploatat în cursul perioadei de validitate a documentului strategic (până în 2030), iar 
chestiunea unor excedente de emisii de CO2 provocate de activitățile miniere pare a fi 
ipotetică și, prin urmare, nu necesită evaluare.
În ceea ce privește eventuala necesitate de a strămuta comunitățile locale, precum și faptul că 
autoritățile polone par a fi ignorat rezultatele referendumului local, trebuie remarcat că aceste 
aspecte sunt în totalitate de competența autorităților poloneze, iar Comisia nu se află în poziția 
de a le putea examina.  

Carta drepturilor fundamentale a UE 

În ceea ce privește încălcarea prezumată a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Comisia reamintește că în temeiul articolului 51 al acesteia, dispozițiile Cartei se 
adresează instituțiilor UE și statelor membre numai în situațiile în care pun în aplicare dreptul 
Uniunii. Pe baza informațiilor furnizate, nu a fost posibil să se stabilească nicio legătură între 
acest caz și dreptul Uniunii. 

Concluzii 

Comisia va solicita clarificări autorităților poloneze cu privire la întrebarea dacă anexele la 
documentul strategic „Politica energetică pentru Polonia 2030” au făcut obiectul consultațiilor 
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publice, în conformitate cu cerințele Directivei SEA.
4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 martie 2011 (REV)

Conform promisiunilor din comunicarea precedentă, Comisia a solicitat din partea 
autorităților polone clarificări cu privire la organizarea, sau nu, a unor consultări publice cu 
privire la anexele la documentul strategic intitulat „Politica energetică pentru Polonia 2030” 
în conformitate cu cerințele formulate în Directiva SEA1 (Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului). Autoritățile polone au informat Comisia că 
anexele la documentul strategic menționat mai sus au fost, de asemenea, incluse în procedura 
de consultări publice. În particular, autoritățile polone s-au referit la un Raport privind 
rezultatele consultărilor publice care au avut loc în legătură cu politica energetică pentru 
Polonia până în 2030 (întocmit de Ministerul Economiei, la 15 iulie 2009), din care se poate 
conchide că prevederea în cauză, referitoare la limitele impuse dezvoltării infrastructurii fără 
raportare la dezvoltarea energetică din cauza necesității de a proteja zăcământul, aflată în 
anexa la documentul strategic, a făcut, și ea, obiectul consultărilor publice.

În lumina explicațiilor furnizate de autoritățile polone, Comisia nu este în măsură să 
stabilească o încălcare a Directivei SEA. 

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.


