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Kumitat għall-Petizzjonijiet

05.04.2022

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1236/2019, imressqa minn Jiří Vozák, ta' ċittadinanza Ċeka, f'isem 
Liberecký kraj, dwar il-periklu li jintilef l-ilma tax-xorb fir-reġjun ta' Liberec 
(ir-Repubblika Ċeka) minħabba l-espansjoni ta' minjiera tal-faħam kannella 
f'Turów (il-Polonja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jibża' li 30 000 abitant tar-reġjun ta' Liberec huma f'periklu li jibqgħu mingħajr 
ilma tax-xorb minħabba l-attivitajiet u l-espansjoni ta' minjiera tal-faħam kannella f'Turów. 
Barra minn hekk, dan jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità tal-ħajja tal-abitanti fil-fruntiera Ċeka 
minħabba l-istorbju u t-trab fl-arja. 

Il-petizzjonant isostni li l-liċenzja għal xogħol ta' tħaffir hija valida sa April 2020, iżda l-
operatur tagħha qed japplika għal estensjoni sal-2044 kif ukoll għal espansjoni ta' 150-
200 metru. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li, fil-każ ta' tħaffir kontinwu, se jkun hemm riskju 
li jintilef l-ilma tax-xorb. Fl-opinjoni tiegħu, il-proċess ta' awtorizzazzjoni li għaddej imur 
kontra d-Direttiva VAS (2001/42/KE), id-Direttiva VIA (2011/92/UE), id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma (2000/60/KE) u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima.

Il-petizzjonant jitlob valutazzjoni mill-Kummissjoni qabel l-estensjoni mitluba, u verifika 
xierqa skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

Huwa jitlob ukoll li ssir missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni fit-territorju kkonċernat u li jiġu 
adottati rakkomandazzjonijiet dwar it-tnaqqis tal-impatt tal-minjiera Turów fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta' Frar 2020. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' April 2020

Il-Kummissjoni ssegwi mill-qrib l-iżviluppi ta' dan il-każ. 

Fis-27 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni rċeviet ilment imressaq f'isem ir-reġjun ta' Liberec 
rigward l-istess suġġett kif deskritt fil-petizzjoni. 

Wara l-valutazzjoni tal-ilment, il-Kummissjoni nediet investigazzjoni (EU Pilot) u talbet lill-
awtoritajiet Pollakki kjarifiki dwar il-fatti ppreżentati u l-proċedura segwita f'dan il-każ. 

Il-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta l-informazzjoni u d-dokumenti pprovduti mill-Polonja 
dwar din il-kwistjoni biex tivverifika jekk dan il-proġett jikkonformax mar-regoli ambjentali 
applikabbli tal-UE. 

Abbażi tal-eżitu ta' din l-analiżi, il-Kummissjoni mbagħad tiddeċiedi dwar il-passi li jkun jmiss.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta l-allegazzjoni ta' ksur tal-liġi ambjentali tal-UE f'dan il-
każ. Abbażi tal-eżitu ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni mbagħad tiddeċiedi dwar il-passi 
li jkun jmiss. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-23 ta' Novembru 2020

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar l-estensjoni tal-liċenzja għal xogħol ta' tħaffir għall-operat 
tal-minjiera tal-faħam tal-linjite f'Turów (il-Polonja). Il-petizzjonant jinsab mħasseb dwar il-
fatt li dan l-investiment se jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent, kif ukoll fuq is-saħħa u l-kwalità 
tal-ħajja tal-abitanti taż-żona tal-fruntiera Ċeka. Il-petizzjonant jirreferi, b'mod partikolari, għal 
problemi ta' aċċess għall-ilma tax-xorb, l-istorbju u t-tniġġis tal-arja.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

(1) Sommarju tal-kummenti magħmula mill-Kummissjoni fil-laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fl-14 ta' Lulju 2020:

Il-proġetti – bħal dak inkwistjoni – iridu jikkonformaw mar-regoli ambjentali applikabbli tal-
UE, eż. id-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA)1, id-Direttiva Qafas dwar 
l-Ilma (WFD)2 u d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (ELD)3. 

1 Id-Direttiva 2014/52/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 2011/92/UE dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE, ĠU L 124, 25.4.2014, p. 1-18.
2 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
3 Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali, ĠU L 143, 30.4.2004, 
p. 56-75.
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Il-Kummissjoni eżaminat l-ilment imressaq mir-reġjun ta' Liberec fil-bidu tal-2020, 
immedjatament fetħet investigazzjoni (EU Pilot) dwar din il-kwistjoni u talbet lill-Polonja 
informazzjoni u dokumenti rilevanti. Il-Kummissjoni bħalissa tifhem tajjeb is-sitwazzjoni. 

Minbarra l-investigazzjoni li għaddejja msemmija hawn fuq, f'Ġunju 2020 l-awtoritajiet Ċeki 
avviċinaw formalment lill-Kummissjoni u talbu li tinbeda proċedura ta' djalogu fil-qafas tal-
Artikolu 12 tad-WFD. 

Il-Kummissjoni se tipprijoritizza d-djalogu mal-awtoritajiet Ċeki u Pollakki, f'konformità mal-
proċeduri stabbiliti fil-qafas tad-WFD u, fejn xieraq, l-ELD. L-istrumenti eżistenti jistgħu 
jintużaw sabiex tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-abitanti taż-żona u biex jiġi indirizzat it-
tħassib relatat mal-aċċess għall-ilma. Il-Kummissjoni se tkompli bil-ħidma tagħha fuq 
soluzzjoni kostruttiva maż-żewġ partijiet u se toħroġ b'rapport u s-soluzzjonijiet proposti li 
għandhom jiġu applikati mill-partijiet kollha kkonċernati. 

Jekk dan l-approċċ ma jaħdimx sew, il-Kummissjoni se terġa' tikkunsidra l-alternattivi u mhux 
se toqgħod lura milli tagħmel użu minn strumenti oħra disponibbli, bħal proċedura ta' ksur.

(2) Aġġornament tas-sitwazzjoni u fatti ġodda mil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
14 ta' Lulju 2020 sa issa:

Fit-30 ta' Settembru 2020, l-awtoritajiet Ċeki ppreżentaw ilment interstatali lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 259 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) rigward l-
estensjoni tal-liċenzja għal xogħol ta' tħaffir għall-minjiera f'Turów. 

Skont l-Artikolu 259 tat-TFUE, meta Stat Membru jqis li Stat Membru ieħor ikun naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu skont it-Trattati, huwa jista' jressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea wara li l-ewwel ikun ressaq il-kwistjoni quddiem il-
Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni tista' tagħti opinjoni motivata dwar il-każ fi żmien tliet xhur. In-nuqqas ta' 
opinjoni motivata ma għandu l-ebda konsegwenza legali, peress li l-Istat Membru li jagħmel l-
ilment xorta jista' jirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Minħabba li r-Repubblika Ċeka ressqet l-ilment interstatali, il-proċeduri l-oħra kollha (EU 
Pilot, il-proċedura ta' djalogu skont l-Artikolu 12 tad-WFD) se jiġu sospiżi temporanjament. 
Dawn il-proċeduri jistgħu jitkomplew ladarba l-Kummissjoni tikkonkludi l-proċedura tal-
Artikolu 259 tat-TFUE. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta l-allegazzjoni ta' ksur tal-liġi ambjentali tal-UE fil-każ 
inkwistjoni fil-qafas tal-ilment interstatali mressaq mill-awtoritajiet Ċeki fit-
30 ta' Settembru 2020. 

Ladarba l-Kummissjoni tikkonkludi l-proċedura tal-Artikolu 259 tat-TFUE, il-proċeduri l-
oħra, li ġew sospiżi temporanjament, jistgħu jitkomplew.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-27 ta' Lulju 2021
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Il-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna l-estensjoni tal-liċenzja għal xogħol ta' tħaffir għall-operat tal-minjiera 
tal-faħam tal-linjite f'Turów (il-Polonja). Il-petizzjonant jinsab mħasseb dwar il-fatt li dan l-
investiment se jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent, kif ukoll fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja 
tal-abitanti taż-żona tal-fruntiera Ċeka. Il-petizzjonant jirreferi, b'mod partikolari, għal 
problemi ta' aċċess għall-ilma tax-xorb, l-istorbju u t-tniġġis tal-arja.

Fl-informazzjoni addizzjonali mressqa fil-11 ta' Frar 2021, il-petizzjonant jinforma li l-
awtoritajiet Pollakki nedew il-proċedimenti għall-estensjoni tax-xogħlijiet ta' tħaffir għall-
minjiera tal-faħam ta' Turów sal-2044. Il-petizzjonant jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
jistieden lill-Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur kontra l-Polonja u, jekk il-kawża Ċeka tkun 
tressqet, jitlob lill-Kummissjoni ssir parti fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża 
Turów.

L-osservazjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tinnota li fis-26 ta' Frar 2021 ir-Repubblika Ċeka ppreżentat rikors kontra r-
Repubblika tal-Polonja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. L-avviż dwar l-
applikazzjoni Ċeka li tat bidu għall-proċediment (Kawża C-121/21) ġie ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fid-19 ta' April 20214.

Abbażi tal-Artikolu 130 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea5, 
fid-9 ta' Ġunju 2021 il-Kummissjoni ressqet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
talba biex tintervjeni fil-Kawża C-121/21 Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Polonja, fir-rigward tal-
kawża prinċipali. L-intervent tal-Kummissjoni essenzjalment għandu l-għan li jsostni quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea l-pożizzjoni tagħha, kif espressa fl-opinjoni motivata 
tagħha tas-17 ta' Diċembru 2020. F'dik l-opinjoni motivata, il-Kummissjoni qieset li għadd ta' 
lmenti taċ-Ċekja kienu msejsa fuq il-fatti.

Il-Kummissjoni ħadet l-azzjoni meħtieġa, f'konformità mar-rwol istituzzjonali tagħha skont it-
Trattati.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tintervjeni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-
Kawża C-121/21 Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Polonja, fir-rigward tal-kawża prinċipali. Il-
Kummissjoni ħadet l-azzjoni meħtieġa, f'konformità mar-rwol istituzzjonali tagħha skont it-
Trattati.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fil-5 ta' April 2022

4 Rikors ippreżentat fis-26 ta' Frar 2021 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Polonja, Kawża C-121/21, ref. 2021/C 138/30, 
ĠU C 138, 19.4.2021, p. 23, ara: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&qid=1618901859028. 
5 Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, (ĠU L 265, 29.9.2012, p. 1), ara: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/mt/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121&qid=1618901859028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01).


CM\1254440MT.docx 5/6 PE650.612v03-00

MT

Il-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna l-estensjoni tal-liċenzja għal xogħol ta' tħaffir għall-operat tal-minjiera 
tal-faħam tal-linjite f'Turów (il-Polonja). Il-petizzjonant jinsab mħasseb dwar il-fatt li dan l-
investiment se jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent, kif ukoll fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja 
tal-abitanti taż-żona tal-fruntiera Ċeka. Il-petizzjonant jirreferi, b'mod partikolari, għal 
problemi ta' aċċess għall-ilma tax-xorb, l-istorbju u t-tniġġis tal-arja.

Fis-sottomissjoni addizzjonali mressqa fil-11 ta' Frar 2021, il-petizzjonant jinforma li l-
awtoritajiet Pollakki nedew il-proċedimenti għall-estensjoni tax-xogħlijiet ta' tħaffir għall-
minjiera tal-faħam ta' Turów sal-2044. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jistieden lill-Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur kontra l-Polonja u, jekk il-kawża Ċeka tkun 
tressqet, jitlob lill-Kummissjoni ssir parti fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) 
fil-kawża Turów.

Matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tat-2 ta' Diċembru 2021, il-petizzjonanti 
spjegaw li l-abitanti tar-reġjun ta' Liberec għad iridu jittrattaw l-impatti tat-tkomplija tal-operat 
tal-minjiera ta' Turów (nuqqas ta' ilma tax-xorb). Il-petizzjonanti indikaw li ppruvaw isibu 
soluzzjoni amikevoli ta' din it-tilwima mal-Polonja, iżda għalxejn. Il-petizzjonanti rreferew 
għan-nuqqas tal-Polonja li tikkonforma mal-miżuri provviżorji ordnati mill-QĠUE u għall-
penali sussegwenti imposti fuq il-Polonja. Il-petizzjonanti talbu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
biex jinvestiga żewġ kwistjonijiet: iżid il-penali fuq il-Polonja mill-QĠUE u biex il-petizzjoni 
tagħhom tiġi inkluża fl-aġenda tal-plenarja tal-Parlament Ewropew.

L-osservazjonijiet tal-Kummissjoni

1. Fatti li għandhom jiġu mfakkra 

Fis-26 ta' Frar 2021 ir-Repubblika Ċeka ppreżentat rikors kontra r-Repubblika tal-Polonja 
quddiem il-QĠUE abbażi tal-Artikolu 259 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Fl-istess jum, ir-Repubblika Ċeka applikat għal miżuri provviżorji, fejn talbet lill-QĠUE tordna 
li r-Repubblika tal-Polonja twaqqaf immedjatament l-attivitajiet ta' estrazzjoni tal-linjite fil-
minjiera ta' Turów (il-Polonja), sakemm tingħata s-sentenza tal-QĠUE fil-kawża prinċipali.

Fil-21 ta' Mejju 2021, il-QĠUE tat miżuri provviżorji mitluba miċ-Ċekja u ordnat lill-Polonja 
twaqqaf minnufih l-attivitajiet ta' estrazzjoni tal-linjite fil-minjiera ta' Turów sakemm tingħata 
s-sentenza finali. 

Fid-9 ta' Ġunju 2021, il-Kummissjoni ddeċidiet li tingħaqad mal-kawża prinċipali f'din il-
kawża, billi kkonfermat il-pożizzjoni tagħha espressa fl-opinjoni motivata tas-
17 ta' Diċembru 2020. F'dik l-opinjoni motivata, il-Kummissjoni qieset li għadd ta' lmenti taċ-
Ċekja kienu msejsa fuq il-fatti. 

Fl-1 ta' Lulju 2021, il-QĠUE aċċettat it-talba għal intervent tal-Kummissjoni. 

2. Aġġornament tas-sitwazzjoni fattwali mill-aħħar osservazzjonijiet tal-Kummissjoni lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-27 ta' Lulju 2021
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Mill-aħħar osservazzjonijiet mill-Kummissjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fis-
27 ta' Lulju 2021, kien hemm xi żviluppi fattwali dwar il-każ tal-minjiera tal-faħam ta' Turów:

Il-Polonja ma waqqfitx l-attivitajiet tagħha ta' estrazzjoni tal-linjite. Għalhekk, fuq talba taċ-
Ċekja, fl-20 ta' Settembru 2021, il-QĠUE ħarġet ordni, li permezz tagħha imponiet fuq il-
Polonja penali ta' kuljum ta' EUR 500 000 għal nuqqas ta' konformità mal-Ordni dwar miżuri 
provviżorji tal-21 ta' Mejju 2021. Il-Kummissjoni hija marbuta li teżegwixxi din l-Ordni kif 
inhi, fin-nuqqas ta' evidenza ta' waqfien tal-attivitajiet ta' estrazzjoni tal-linjite fil-minjiera ta' 
Turów. Għalhekk, il-Kummissjoni ħadet passi fil-proċedura għall-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-
Qorti tal-20 ta' Settembru 2021, peress li hija responsabbli għall-ġbir tal-multi imposti mill-
Qorti. L-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-QĠUE hija bbażata fuq ir-regoli u l-proċedura stabbiliti fir-
Regolament Finanzjarju.

Fit-3 ta' Frar 2022 intlaħaq ftehim bejn iċ-Ċekja u l-Polonja li jtemm it-tilwima bejn iż-żewġ 
Stati Membri dwar il-każ tal-minjiera tal-faħam ta' Turów. Skont il-ftehim, ir-Repubblika tal-
Polonja ħadet għadd ta' impenji ambjentali, kif ukoll impenji finanzjarji, fir-rigward tal-
operazzjoni tal-minjiera. 

Bħala segwitu għat-talba tar-Repubblika Ċeka biex tirtira l-applikazzjoni tagħha, fl-
4 ta' Frar 2022 il-President tal-QĠUE issa ordna li l-kawża titneħħa mir-reġistru tal-QĠUE. 
Għalhekk, il-kawża prinċipali u l-miżuri provviżorji anċillari issa waqfu. Madankollu, il-
pagamenti ta' penali li akkumulaw qabel l-Ordni tal-4 ta' Frar 2022 għad iridu jitħallsu. Il-
Polonja għadha ma ħallsitx dan id-dejn. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ssodisfat ir-rwol istituzzjonali tagħha, kif stabbilit fl-Artikolu 259 tat-TFUE. 

Il-Kummissjoni qed tivvaluta t-termini tal-ftehim milħuq bejn iċ-Ċekja u l-Polonja li jtemm it-
tilwima bejn iż-żewġ Stati Membri dwar il-każ tal-minjiera tal-faħam ta' Turów u l-
konsegwenzi tiegħu.

Fir-rigward tal-Ordni tal-Viċi President tal-QĠUE tal-20 ta' Settembru 2021, il-Kummissjoni 
qed tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex teżegwixxi din l-ordni.


