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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Petiční výbor

05.04.2022

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice č. 1236/2019, kterou předložil Jiří Vozák (ČR) za Liberecký kraj, o 
hrozící ztrátě pitné vody v Libereckém kraji (Česká republika) vlivem 
rozšiřování hnědouhelného dolu v Turówě (Polsko)

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatel se obává, že 30 000 obyvatel Libereckého kraje je ohroženo ztrátou pitné vody 
vlivem činnosti hnědouhelného dolu v Turówě a jeho rozšiřování. Tato situace mimoto 
negativně ovlivňuje kvalitu života obyvatel v českém pohraničí vzhledem k hluku a prachu 
v ovzduší. 

Předkladatel uvádí, že oprávnění k těžbě platí do dubna 2020, ale provozovatel žádá 
o prodloužení do roku 2044 a o rozšíření o 150–200 metrů. Předkladatel se domnívá, že pokud 
by těžba pokračovala, hrozí riziko ztráty pitné vody. Podle jeho názoru je probíhající 
schvalovací proces v rozporu se směrnicí SEA (2001/42/ES), směrnicí EIA (2011/92/EU), 
rámcovou směrnici o vodě (2000/60/ES) a Pařížskou dohodu o klimatu.

Předkladatel žádá, aby požadované rozšíření nejprve posoudila Komise a aby byla záležitost 
řádně prověřena v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

Žádá také, aby byla na dotčeném území provedena zjišťovací mise a aby byla přijata doporučení 
o minimalizaci dopadů dolu v Turówě na lidské zdraví a životní prostředí.

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 28. února 2020. Komise byla podle čl. 227 odst. 6 jednacího řádu 
požádána o poskytnutí informací.
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3. Odpověď Komise obdržená dne 28. dubna 2020

Komise velmi bedlivě sleduje vývoj tohoto případu. 

Dne 27. prosince 2019 obdržela Komise v téže věci stížnost Libereckého kraje. 

Po posouzení této stížnost zahájila Komise šetření (EU Pilot) a požádala polské orgány 
o objasnění skutečností uvedených ve stížnosti a o vysvětlení postupu, který byl v tomto 
případu zvolen. 

Komise nyní posuzuje informace a dokumenty poskytnuté polskou stranou, aby ověřila, zda je 
projekt v souladu s použitelnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí. 

V závislosti na výsledku této analýzy rozhodne Komise o dalších krocích.

Závěr

Komise nyní posuzuje, zda došlo k porušení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. 
Na základě výsledku tohoto posouzení Komise rozhodne o dalším postupu. 

4. Odpověď Komise (REV) obdržená dne 23. listopadu 2020

Petice

Předkladatel petice vyjadřuje obavy z prodloužení platnosti oprávnění k těžbě v hnědouhelném 
dole v Turówě (Polsko). Uvádí, že tato investice bude mít negativní vliv na životní prostředí 
a na zdraví a kvalitu života obyvatel českého pohraničí. Poukazuje zejména na problémy 
spojené s dostupností pitné vody, hlukem a znečištěním ovzduší.

Vyjádření Komise

1) Shrnutí vyjádření Komise na schůzi Petičního výboru dne 14. července 2020:

Projekty jako tento musí splňovat platné předpisy EU v oblasti životního prostředí, např. 
směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí1, rámcovou směrnici o vodě2 a směrnici 
o odpovědnosti za životní prostředí3. 

Komise stížnost podanou Libereckým krajem posoudila počátkem roku 2020, okamžitě zahájila 
v této věci šetření (EU Pilot) a požádala Polsko o informace a příslušné dokumenty. Komise 
má nyní o situaci podrobné informace. 

Kromě výše uvedeného šetření se české orgány v červnu 2020 formálně obrátily na Komisi 
s žádostí o zahájení dialogu podle článku 12 rámcové směrnice o vodě. 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 
2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, text s významem 
pro EHP, Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1–18.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.
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Komise bude upřednostňovat dialog s českými a polskými orgány v souladu s postupy podle 
rámcové směrnice o vodě a případně směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Tyto 
nástroje lze využít k nalezení přijatelného řešení pro obyvatele dané oblasti a k řešení problémů 
souvisejících s přístupem k vodě. Komise bude pokračovat ve spolupráci s oběma stranami 
s cílem dosáhnout konstruktivního řešení. Chystá se předložit zprávu a návrhy řešení, která by 
všechny zúčastněné strany by měly uplatňovat. 

Pokud by tento přístup nebyl úspěšný, Komise znovu zváží dostupné možnosti a nebude váhat 
využít i jiné nástroje, jako je řízení o nesplnění povinnosti.

2) Vývoj situace od schůze Petičního výboru konané dne 14. července 2020:

České orgány předložily dne 30. září 2020 Evropské komisi mezistátní stížnost týkající 
prodloužení licence k těžbě v dole Turów podle článku 259 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU). 

Článek 259 stanoví, že pokud má některý členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil 
povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie; 
nejprve však musí věc předložit Komisi. 

Komise může do tří měsíců vydat odůvodněné stanovisko. Členský stát však může věc předložit 
Soudnímu dvoru i v případě, že Komise stanovisko nevydá.

Protože Česká republika předložila tuto mezistátní stížnost, veškeré ostatní postupy (EU Pilot, 
dialog podle článku 12 rámcové směrnice o vodě) se dočasně pozastavují. Tyto postupy budou 
moci opět probíhat, jakmile Komise dokončí postup podle článku 259. 

Závěr

Komise nyní posuzuje, zda došlo k porušení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
a to na základě mezistátní stížnosti českých orgánů ze dne 20. září 2020. 

Jakmile Komise dokončí postup podle článku 259 SFEU, budou dočasně pozastavené postupy 
moci opět probíhat.

5. Odpověď Komise (REV II), doručená dne 27. července 2021

Petice

Petice vyjadřuje obavy z prodloužení platnosti oprávnění k těžbě v hnědouhelném dole 
v Turówě (Polsko). Uvádí, že tato investice bude mít negativní vliv na životní prostředí a na 
zdraví a kvalitu života obyvatel českého pohraničí. Poukazuje zejména na problémy spojené 
s dostupností pitné vody, hlukem a znečištěním ovzduší.

Dnes 11. února 2021 zaslal předkladatel doplňující informace, z nichž vyplývá, že polské úřady 
zahájily řízení, jež má vést k prodloužení platnosti koncese na těžbu uhlí v dole Turów do roku 
2044. Předkladatel žádá Petiční výbor, aby vyzval Komisi k tomu, aby zahájila zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti proti Polsku a aby se připojila k případné české žalobě ve věci dolu 
Turów u Soudního dvora Evropské unie.
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Vyjádření Komise

Komise dne 26. února 2021 sdělila, že Česká republika podala k Soudnímu dvoru Evropské 
unie žalobu na Polsko. Oznámení o žalobě podané Českou republikou (věc C-121/21) bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. dubna 20214.

Na základě článku 130 jednacího řádu Soudního dvora Evropské unie5 podala Komise dne 
9. června 2021 návrh na povolení vedlejšího účastenství v řízení C-121/21 Česká republika v. 
Polská republika, pokud jde o původní řízení. Cílem vedlejšího účastenství je, aby Komise 
mohla před Soudním dvorem uplatnit svůj postoj, který vyjádřila v odůvodněném stanovisku 
ze dne 17. prosince 2020.  V tomto stanovisku Komise označila některé ze stížností České 
republiky za podložené.

Komise tak učinila nezbytné kroky v souladu s institucionální úlohou, která jí přísluší podle 
Smluv.

Závěr

Komise se rozhodla vstoupit do řízení před Soudním dvorem Evropské unie ve věci C-121/21 
Česká republika v Polská republika jako vedlejší účastník, pokud jde o původní řízení. Komise 
tak učinila nezbytné kroky v souladu s institucionální úlohou, která jí přísluší podle Smluv.

6. Odpověď Komise (REV III), doručená dne 5. dubna 2022

Petice

Petice vyjadřuje obavy z prodloužení platnosti oprávnění k těžbě v hnědouhelném dole 
v Turówě (Polsko). Uvádí, že tato investice bude mít negativní vliv na životní prostředí a na 
zdraví a kvalitu života obyvatel českého pohraničí. Poukazuje zejména na problémy spojené 
s dostupností pitné vody, hlukem a znečištěním ovzduší.

Dne 11. února 2021 zaslal předkladatel doplňující informace, z nichž vyplývá, že polské úřady 
zahájily řízení, jež má vést k prodloužení platnosti koncese na těžbu uhlí v dole Turów do roku 
2044. Předkladatel žádal Evropský parlament, aby vyzval Komisi k zahájení řízení o nesplnění 
povinnosti proti Polsku a aby se připojila k případné české žalobě ve věci dolu Turów 
u Soudního dvora Evropské unie.

Dne 2. prosince 2021 předkladatelé vystoupili na schůzi Petičního výboru. Vysvětlili, že 
obyvatelské Libereckého kraje stále čelí negativním důsledkům pokračující těžby v dole Turów 
(nedostatek pitné vody), a uvedli, že jejich jednání s polskou stranou v zájmu nalezení smírného 
řešení sporu nevedla k žádným výsledkům. Dále poukázali na to, že Polsko nedodržuje 
předběžná opatření Soudního dvora a neplatí uložené penále, a požádali Petiční výbor, aby 
věnoval pozornost dvěma záležitostem:  zvýšení sankcí uložených Polsku Soudním dvorem a 

4 Žaloba podaná dne 26. února 2021 – Česká republika v. Polská republika, Věc C-121/21, 2021/C 138/30, Úř. 
věst. C 138, 19.4.2021, s. 23: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&qid=1618901859028. 
5 Jednací řád Soudního dvora (Úř. věst. L 265, 23.4.2015, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&qid=1618901859028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
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zařazení petice na pořad jednání plenárního zasedání EP.

Vyjádření Komise

1. Shrnutí případu 

Komise dne 26. února 2021 sdělila, že Česká republika podala k Soudnímu dvoru Evropské 
unie žalobu na Polsko podle článku 259 Smlouvy o fungování EU.

Téhož dne podala Česká republika návrh na předběžná opatření směřující k okamžitému 
zastavení těžby hnědého uhlí v dolu Turów, dokud Soudní dvůr nevydá konečný rozsudek v 
původním řízení.

Dne 21. května 2021 vydal Soudní dvůr předběžná opatření navrhovaná Českou republikou a 
nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu v dole Turów až do vydání konečného rozsudku. 

Dne 9. června 2021 Komise rozhodla, že se připojí k původnímu řízení v této věci, čímž 
potvrdila svůj postoj vyjádřený v odůvodněném stanoviska ze dne 17. prosince 2020. V tomto 
stanovisku Komise označila některé ze stížností České republiky za podložené. 

Soudní dvůr žádosti Komise vyhověl dne 1. července 2021. 

2. Vývoj situace od posledního vyjádření Komise pro Petiční výbor (27. července 2021)

Od posledního vyjádření Komise pro Petiční výbor ze dne 27. července 2021 došlo ve věci 
hnědouhelného dolu Turów k následujícímu vývoji:

Protože Polsko těžebnou činnost nezastavilo,  uložil Soudní dvůr na žádost Česka dne 20. září 
2021 Polsku pokutu ve výši 500 000 EUR denně za nesplnění předběžného opatření ze dne 21. 
května 2021. Komise je povinna toto usnesení vykonávat v jeho platném znění, pokud nebudou 
předloženy důkazy, že těžba hnědého uhlí v dole Turów byla zastavena. Protože Komise 
odpovídá za výběr pokut uložených Soudním dvorem, učinila kroky k vykonání usnesení ze 
dne 20. září 2021. Usnesení Soudního dvora vykonává v souladu s pravidly a postupy 
stanovenými finančním nařízením.

Dne 3. února 2022 uzavřela Česká republika s Polskem dohodu, kterou byl spor o důl Turów 
ukončen.  Polsko se v ní zavázalo k přijetí řady opatření v oblasti životního prostředí a k platbě 
finanční kompenzace. 

Česká republika poté stáhla svou žalobu a předseda Soudního dvora rozhodl dne 4. února 2022 
o vyškrtnutí věci z rejstříku. Tím bylo ukončeno původní řízení i řízení o předběžných 
opatřeních.  Penále, které se nahromadilo před usnesením ze dne 4. února 2022, však musí být 
zaplaceno,  nicméně Polsko tento dluh dosud nevyrovnalo. 

Závěr

Komise splnila svou institucionální úlohu, jak je stanovena v článku 259 SFEU. 

Nyní posuzuje podmínky dohody mezi Českem a Polskem, která ukončila spor mezi oběma 
členskými státy ohledně dolu Turów a jeho důsledků.
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Pokud jde o usnesení místopředsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. září 2021, 
Komise přijímá veškerá opatření nezbytná k jeho výkonu.


