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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024 г.

Комисия по петиции

5.4.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1236/2019, внесена от Иржи Возак, с чешко гражданство, от 
името на Liberecký kraj, относно опасността от загуба на питейна вода в 
област Либерец (Чешката република) поради разширяването на мина за 
кафяви въглища в Туров (Полша)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се опасява, че 30 000 жители на област Либерец са изправени 
пред опасността от загуба на питейна вода поради дейностите и разширяването на мина 
за кафяви въглища в Туров. Освен това има и отрицателни последици за качеството на 
живот на жителите на чешките погранични райони поради шума и запрашеността на 
въздуха. 

Вносителят на петицията заявява, че лицензът за въгледобив е валиден до април 2020 г., 
но операторът, който го притежава, кандидатства за удължаване на срока до 2044 г., 
както и за разширяване със 150 – 200 метра. Вносителят на петицията счита, че ако 
въгледобивът продължи, е налице риск от загуба на питейна вода. Според него текущата 
процедура по предоставяне на разрешение е в нарушение на Директивата за 
стратегическата екологична оценка (2001/42/ЕО), Директивата относно оценката на 
въздействието върху околната среда (2011/92/ЕС), Рамковата директива за водите 
(2000/60/ЕО) и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Вносителят на петицията иска предварителна оценка от страна на Комисията във връзка 
със заявеното разширяване и надлежна проверка в съответствие с приложимото 
законодателство на ЕС.

Освен това той иска да се изпрати мисия за установяване на фактите във въпросната 
територия и да бъдат приети препоръки за свеждане до минимум на въздействието на 
мината в Туров върху здравето на хората и околната среда.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 април 2020 г.

Комисията следи отблизо развитието на този проект. 

На 27 декември 2019 г. Комисията получи жалба, подадена от името на регион Либерец, 
по същия въпрос, описан в петицията. 

След оценката на жалбата Комисията започна разследване (EU Pilot) и отправи искане 
към полските власти за разяснения относно представените факти и следваната в случая 
процедура. 

Понастоящем Комисията извършва оценка на информацията и документите, 
предоставени от Полша по този въпрос, за да провери дали този проект спазва 
приложимите разпоредби на ЕС за опазване на околната среда. 

В зависимост от резултата от този анализ Комисията ще вземе решение относно 
следващите стъпки.

Заключение

Понастоящем Комисията извършва оценка на нарушенията на законодателството на ЕС 
в областта на околната среда, за които се твърди, че са извършени в този случай. Въз 
основа на резултата от този анализ Комисията ще вземе решение относно следващите 
стъпки. 

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 23 ноември 2020 г.

Петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с удължаването на лиценза за 
експлоатация на мината за лигнитни въглища в Туров (Полша). Вносителят на петицията 
изразява безпокойство, че тази инвестиция ще има отрицателно въздействие върху 
околната среда, както и върху здравето и качеството на живот на жителите на чешките 
погранични райони. По-специално, вносителят на петицията посочва проблеми с достъпа 
до питейна вода, шума и замърсяването на въздуха.

Забележки на Комисията

(1) Резюме на наблюденията на Комисията, изказани по време на заседанието на 
комисията по петиции от 14 юли 2020 г.:

Проекти като разглеждания трябва да бъдат в съответствие с приложимите разпоредби 
на ЕС в областта на околната среда, например Директивата за оценка на въздействието 
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върху околната среда (ОВОС)1, Рамковата директива за водите (РДВ)2 и Директивата 
относно екологичната отговорност (ДЕО)3. 

Комисията разгледа жалбата, подадена от региона Либерец в началото на 2020 г., веднага 
започна разследване (EU Pilot) по този въпрос и поиска информация и документи по 
темата от Полша. Понастоящем Комисията има добра представа за ситуацията. 

Освен гореспоменатото разследване, през юни 2020 г. чешките органи официално се 
обърнаха към Комисията с искане да се задейства процедура на диалог съгласно член 12 
от РДВ. 

За Комисията ще бъде приоритет диалогът с чешките и полските органи, в съответствие 
с процедурите съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) и където е целесъобразно, 
Директивата за екологичната отговорност (ДЕО). Съществуващите инструменти могат 
да бъдат използвани с цел постигане на приемливо решение за жителите на района и 
разглеждане на опасенията, свързани с достъпа до вода. Комисията ще продължи да 
работи върху конструктивно решение и за двете страни и ще представи доклад и 
предложения за решения, които да бъдат приложени от всички заинтересовани страни. 

Ако този подход не проработи, Комисията ще преразгледа вариантите за действие и няма 
да се поколебае да използва други налични инструменти, например процедура за 
нарушение.

(2) Актуална информация относно ситуацията и нови факти след заседанието на 
комисията по петиции от 14 юли 2020 г.:

На 30 септември 2020 г. чешките органи подадоха междудържавна жалба до Комисията 
съгласно член 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
относно удължаването на лиценза за въгледобив за мината в Туров. 

Според член 259 от ДФЕС, когато държава членка смята, че друга държава членка не е 
изпълнила задълженията си съгласно Договорите, тя може да сезира Съда на 
Европейския съюз, след като първо се е обърнала към Комисията. 

Комисията може да представи мотивирано становище по въпроса в рамките на три 
месеца. Липсата на мотивирано становище няма каквито и да е правни последици, тъй 
като държавата членка, която е подала жалбата, все още може да отнесе въпроса до Съда 
на Европейския съюз,

Имайки предвид, че Чешката република е подала междудържавна жалба, всички други 
процедури (EU Pilot, процедурата на диалог съгласно член 12 от РДВ) ще бъдат временно 

1 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на 
Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои обществени и частни проекти върху 
околната среда (текст от значение за ЕИП) (OВ L 124, от 25.4.2014 г., стр. 1 – 18).
2 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1 –
 73).
3 Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната 
отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 
30.4.2004 г., стр. 56 – 75).
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прекратени. Тези процедури могат да бъдат възобновени, когато Комисията приключи 
процедурата по член 259 от ДФЕС. 

Заключение

Понастоящем Комисията извършва оценка на твърденията за нарушения на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда в този случай в рамките на 
междудържавната жалба, подадена от чешките органи на 30 септември 2020 г. 

Когато Комисията приключи процедурата по член 259 от ДФЕС, другите процедури, 
които са временно прекратени, могат да бъдат възобновени.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 27 юли 2021 г.

Петицията

Петицията се отнася за удължаването на лиценза за експлоатация на мината за лигнитни 
въглища в Туров (Полша). Вносителят на петицията изразява безпокойство, че тази 
инвестиция ще има отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху 
здравето и качеството на живот на жителите на чешките погранични райони. По-
специално, вносителят на петицията посочва проблеми с достъпа до питейна вода, шума 
и замърсяването на въздуха.

В допълнителните сведения, предоставени на 11 февруари 2021 г., вносителят на 
петицията информира, че полските органи са започнали процедура за удължаване на 
концесията за минна дейност за въглищната мина Туров до 2044 г. Вносителят на 
петицията отправя искане към комисията по петиции да призове Комисията да започне 
производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Полша и ако бъде 
заведено делото от Чешката република, да поиска от Комисията да стане страна по 
делото „Туров“ пред Съда на Европейския съюз.

Забележки на Комисията

Комисията отбелязва, че на 26 февруари 2021 г. Чешката република заведе дело срещу 
Република Полша пред Съда на Европейския съюз. Известието относно иска на Чешката 
република за започване на производството (дело C-121/21) беше публикувано в 
Официален вестник на Европейския съюз на 19 април 2021 г.4

На основание член 130 от Процедурния правилник на Съда на Европейския съюз5 на 
9 юни 2021 г. Комисията подаде до Съда на Европейския съюз молба за встъпване по 
дело C-121/21 Чехия/Полша по отношение на основното дело. Встъпването на 
Комисията по същество има за цел да потвърди пред Съда на Европейския съюз нейната 
позиция, изразена в нейното мотивирано становище от 17 декември 2020 г. В посоченото 
мотивирано становище Комисията приема редица оплаквания на Чехия за основателни.

4 Иск, предявен на 26 февруари 2021 г. – Чехия/Полша, дело C-121/21, реф. № 2021/C 138/30, OB C 138, 
19.4.2021 г., стр. 23, вж.: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1618901859028&uri=CELEX%3A62021CN0121. 
5 Процедурен правилник на Съда, OB L 265, 29.9.2012 г., стр. 1, вж.: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012Q0929(01)&from=en.. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1618901859028&uri=CELEX%3A62021CN0121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012Q0929(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012Q0929(01)&from=en
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Комисията предприе необходимите действия в съответствие с институционалната си 
роля съгласно Договорите.

Заключение

Комисията реши да встъпи в производството пред Съда на Европейския съюз по дело C-
121/21 Чехия/Полша по отношение на основното дело. Комисията предприе 
необходимите действия в съответствие с институционалната си роля съгласно 
Договорите.

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 5 април 2022 г.

Петицията

Петицията се отнася за удължаването на лиценза за експлоатация на мината за лигнитни 
въглища в Туров (Полша). Вносителят на петицията изразява безпокойство, че тази 
инвестиция ще има отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху 
здравето и качеството на живот на жителите на чешките погранични райони. По-
специално, вносителят на петицията посочва проблеми с достъпа до питейна вода, шума 
и замърсяването на въздуха.

В допълнителните сведения, предоставени на 11 февруари 2021 г., вносителят на 
петицията информира, че полските органи са започнали процедура за удължаване на 
концесията за минна дейност за въглищната мина Туров до 2044 г. Вносителят на 
петицията отправя искане към Европейския парламент да призове Комисията да започне 
производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Полша и ако бъде 
заведено делото от Чешката република, да поиска от Комисията да стане страна по 
делото „Туров“ пред Съда на Европейския съюз.

По време на заседанието на комисията по петиции от 2 декември 2021 г. вносителите на 
петицията обясниха, че жителите на регион Либерец все още трябва да се справят с 
последиците от продължаващата експлоатация на мината Туров (недостиг на питейна 
вода). Вносителите на петицията посочват, че са се опитали да постигнат уреждане по 
взаимно съгласие на този спор с Полша, но без резултат. Вносителите на петицията се 
позовават на неспазването от страна на Полша на временните мерки, постановени от 
Съда на Европейския съюз, и на последващите санкции, наложени на Полша. 
Вносителите на петицията са поискали от комисията по петиции да разгледа два въпроса: 
увеличаване на санкциите срещу Полша от страна на Съда на Европейския съюз и 
включване на тяхната петиция в дневния ред на пленарното заседание на Европейския 
парламент.

Забележки на Комисията

1. Факти, които трябва да бъдат припомнени 

На 26 февруари 2021 г. Чешката република Съветът заведе дело срещу Република Полша 
пред Съда на Европейския съюз съгласно член 259 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС).
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На същия ден Чешката република подаде молба за временни мерки, като поиска от Съда 
на Европейския съюз да разпореди на Република Полша незабавно да прекрати 
дейностите по добив на лигнитни въглища в мината Туров (Полша) в очакване на 
решението на Съда на Европейския съюз по основното производство.

На 21 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз постанови временните мерки, поискани от 
Чехия, и разпореди на Полша незабавно да прекрати дейностите по добив на лигнитни 
въглища в мината Туров до произнасянето на окончателното решение. 

На 9 юни 2021 г. Комисията реши да встъпи в основното производство по това дело, като 
потвърди позицията си, изразена в мотивираното становище от 17 декември 2020 г. В 
посоченото мотивирано становище Комисията приема редица оплаквания на Чехия за 
основателни. 

Съдът на Европейския съюз прие искането на Комисията за встъпване на 1 юли 2021 г. 

2. Актуална информация относно фактическото положение след последните 
забележки на Комисията до комисията по петиции от 27 юли 2021 г.

След последните забележки на Комисията до комисията по петиции от 27 юли 2021 г. са 
настъпили някои фактически развития по случая с въглищната мина Туров:

Полша не е прекратила дейностите си по добив на лигнитни въглища. Поради това по 
искане на Чехия на 20 септември 2021 г. Съдът на Европейския съюз постанови 
определение, с което наложи на Полша дневна санкция в размер на 500 000 EUR за 
неспазване на определението за временни мерки от 21 май 2021 г. Комисията е длъжна 
да изпълнени посоченото определение, тъй като липсват доказателства за прекратяване 
на дейностите по добив на лигнитни въглища в мината Туров. Поради това Комисията 
предприе стъпки в рамките на процедурата за изпълнение на определението на Съда от 
20 септември 2021 г., тъй като тя отговаря за събирането на глобите, наложени от Съда. 
Изпълнението на определението на Съда на Европейския съюз се основава на правилата 
и процедурата, предвидени във Финансовия регламент.

На 3 февруари 2022 г. беше постигнато споразумение между Чехия и Полша, с което се 
слага край на спора между двете държави членки относно случая с въглищната мина 
Туров. Съгласно споразумението Република Полша е поела редица задължения в 
областта на околната среда, както и финансови задължения във връзка с експлоатацията 
на мината. 

Като последващо действие във връзка с искането на Чешката република да оттегли 
молбата си, на 4 февруари 2022 г. председателят на Съда на Европейския съюз разпореди 
делото да бъде заличено от регистъра на Съда на Европейския съюз. Следователно 
основното дело и съпътстващите временни мерки вече са преустановени. Въпреки това 
все още предстои да бъдат платени имуществените санкции, натрупани преди 
определението от 4 февруари 2022 г. Полша все още не е уредила този дълг. 

Заключение

Комисията изпълни институционалната си роля, както е предвидено в член 259 от ДФЕС. 
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Понастоящем Комисията извършва оценка на условията на споразумението, постигнато 
споразумение между Чехия и Полша и слагащо край на спора между двете държави 
членки относно случая с въглищната мина Туров и последиците от него.

Що се отнася до определението на заместник-председателя на Съда на Европейския съюз 
от 20 септември 2021 г., Комисията предприема всички необходими мерки за изпълнение 
на това определение.


