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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1236/2019, του Jiří Vozák, τσεχικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Liberecký kraj, σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας πόσιμου νερού στην 
περιφέρεια Liberec (Τσεχική Δημοκρατία) λόγω της επέκτασης 
λιγνιτωρυχείου στην Turów (Πολωνία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει φόβους ότι 30 000 κάτοικοι της περιφέρειας Liberec κινδυνεύουν να 
στερηθούν το πόσιμο νερό στην περιοχή λόγω των δραστηριοτήτων και της επέκτασης ενός 
λιγνιτωρυχείου στην Turów. Επιπλέον, επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της τσεχικής παραμεθόριας περιοχής λόγω του θορύβου και της σκόνης στον αέρα. 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η άδεια εξόρυξης ισχύει έως τον Απρίλιο του 2020, αλλά ο φορέας 
εκμετάλλευσης έχει υποβάλει αίτηση για παράταση έως το 2044, καθώς και για επέκταση 150-
200 μέτρων. Θεωρεί ότι σε περίπτωση συνέχισης της εξόρυξης, υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
του πόσιμου νερού. Κατά την άποψή του, η εν εξελίξει διαδικασία αδειοδότησης παραβιάζει 
την οδηγία ΣΠΕ (2001/42/ΕΚ), την οδηγία ΕΠΕ (2011/92/ΕΕ), την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 
(2000/60/ΕΚ) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του ζητήματος και πλήρη έλεγχο σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, πριν δοθεί η αιτούμενη παράταση.

Ζητεί επίσης να πραγματοποιηθεί διερευνητική αποστολή στην οικεία περιοχή και να 
εγκριθούν συστάσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του ορυχείου της Turów στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Απριλίου 2020

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση αυτή. 

Στις 27 Δεκεμβρίου έλαβε μια καταγγελία, εξ ονόματος των κατοίκων της περιοχής Liberec, 
για το ίδιο θέμα που περιγράφεται στην αναφορά. 

Μετά την εξέταση της καταγγελίας, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα (EU Pilot) και ζήτησε 
διευκρινήσεις από τις πολωνικές αρχές σχετικά με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στην υπόθεση αυτή. 

Επί του παρόντος εξετάζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που κατέθεσε η Πολωνία σχετικά 
με το ζήτημα, προκειμένου να εξακριβώσει εάν το εν λόγω έργο συνάδει με τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τα 
επόμενα βήματα.

Συμπέρασμα

Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ που εικάζεται ότι έχουν σημειωθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2020

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την παράταση της άδειας εξόρυξης του 
λιγνιτωρυχείου στην πόλη Turów της Πολωνίας. Εκφράζει φόβους ότι η επένδυση αυτή θα έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς και στην υγεία και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων στα σύνορα της Τσεχίας. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στα προβλήματα που 
σχετίζονται με την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική 
ρύπανση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

(1) Περίληψη των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών στις 14 Ιουλίου 2020.

Έργα όπως το επίμαχο πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς 
κανόνες της ΕΕ, π.χ. την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)1, 

1 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
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την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)2 και την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη 
(ΟΠΕ)3. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία που υπέβαλε η περιφέρεια Liberec στις αρχές 
του 2020, κίνησε αμέσως έρευνα (EU Pilot) για το θέμα αυτό και ζήτησε από την Πολωνία 
πληροφορίες και σχετικά έγγραφα. Έχει πλέον μια σφαιρική άποψη του ζητήματος, το οποίο 
και κατανοεί πλήρως. 

Εκτός από την προαναφερόμενη εν εξελίξει έρευνα, τον Ιούνιο του 2020, οι τσεχικές αρχές 
επικοινώνησαν επισήμως με την Επιτροπή ζητώντας να ξεκινήσει διάλογος επί του ζητήματος 
βάσει του άρθρου 12 της ΟΠΥ. 

Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στον διάλογο με τις τσεχικές και τις πολωνικές αρχές, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΟΠΥ και, κατά περίπτωση, της 
ΟΠΕ. Τα υφιστάμενα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση αποδεκτής λύσης 
για τους κατοίκους της περιοχής και για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με 
την πρόσβαση στο νερό. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται από κοινού και με τις δύο 
πλευρές για την ανεύρεση μιας εποικοδομητική λύσης. Θα συντάξει έκθεση και θα υποβάλλει 
τις προτεινόμενες λύσεις που θα εφαρμοστούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Εάν η προσέγγιση αυτή δεν λειτουργήσει σωστά, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις επιλογές και 
δεν θα διστάσει να κάνει χρήση άλλων διαθέσιμων μέσων, όπως η διαδικασία επί παραβάσει.

(2) Επικαιροποίηση της κατάστασης και νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών της 14ης Ιουλίου 2020:

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι τσεχικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή διακρατική καταγγελία 
δυνάμει του άρθρου 259 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
σχετικά με την παράταση της άδειας εξόρυξης του ορυχείου στο Turów. 

Σύμφωνα με το άρθρο 259 της ΣΛΕΕ, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος 
έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Συνθήκες, μπορεί να προσφύγει στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού προηγουμένως προσφύγει στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη για την υπόθεση εντός τριών μηνών. 
Η απουσία αιτιολογημένης γνώμης δεν έχει νομικές συνέπειες, δεδομένου ότι το καταγγέλλον 
κράτος μέλος μπορεί ακόμη να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει υποβάλει διακρατική καταγγελία, όλες οι άλλες 
διαδικασίες (EU Pilot, διαδικασία διαλόγου δυνάμει του άρθρου 12 της ΟΠΥ) θα ανασταλούν 
προσωρινά. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να επαναληφθούν, μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 259 της ΣΛΕΕ. 

και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 124 της 25.4.2014, 
σ. 1–18.
2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1–73.
3 Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, ΕΕ L 143 
της 30.4.2004, σ. 56–75.
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Συμπέρασμα

Επί του παρόντος η Επιτροπή αξιολογεί τις εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση, στο πλαίσιο της διακρατικής καταγγελίας που 
υπέβαλαν οι τσεχικές αρχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 259 της ΣΛΕΕ, οι 
διαδικασίες που έχουν ανασταλεί προσωρινά, μπορούν να επαναληφθούν.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2021

Η αναφορά

Θέμα της αναφοράς είναι η παράταση της άδειας εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου στην πόλη 
Turów της Πολωνίας. Ο αναφέρων εκφράζει φόβους ότι η επένδυση αυτή θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς και στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα 
σύνορα της Τσεχίας. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στις συμπληρωματικές πληροφορίες που κατέθεσε στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ο αναφέρων 
ενημερώνει ότι οι πολωνικές αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες για την παράταση της άδειας 
εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου στην πόλη Turów έως το 2044. Ζητεί από την Επιτροπή 
Αναφορών να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Πολωνίας και, εάν η Τσεχία προχωρήσει σε αγωγή, να ζητήσει από την Επιτροπή να 
συμμετάσχει στην εκδίκαση της υπόθεσης Turów από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2021 η Τσεχική Δημοκρατία άσκησε 
προσφυγή κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ανακοίνωση σχετικά με το εισαγωγικό δικόγραφο της Τσεχίας (υπόθεση C-121/21) 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Απριλίου 20214.

Βάσει του άρθρου 130 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης5, η Επιτροπή υπέβαλε στις 9 Ιουνίου 2021 στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αίτηση παρεμβάσεως στην υπόθεση C-121/21, Τσεχική Δημοκρατία κατά Δημοκρατίας της 
Πολωνίας, όσον αφορά την κύρια υπόθεση. Σκοπός της παρεμβάσεως της Επιτροπής είναι, 
κατ’ ουσίαν, να γίνει δεκτή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέση που 
διατύπωσε με την αιτιολογημένη γνωμοδότησή της που εξέδωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2020. 
Στην εν λόγω αιτιολογημένη γνωμοδότηση, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες αιτιάσεις της 
Τσεχίας ήταν βάσιμες.

Η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο δυνάμει των 
Συνθηκών.

4 Υπόθεση C-121/21: Προσφυγή της 26ης Φεβρουαρίου 2021 — Τσεχική Δημοκρατία κατά Πολωνίας, αναφ. 
2021/C 138/30, ΕΕ C 138 της 19.4.2021, σ. 23, βλέπε: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121. 
5 Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, ΕΕ L 265 της 29.9.2012, σ. 1, βλέπε: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αποφάσισε να παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
υπόθεση C-121/21 Τσεχική Δημοκρατία κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας, όσον αφορά την 
κύρια υπόθεση. Η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο 
δυνάμει των Συνθηκών.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IIΙ), που ελήφθη στις 5 Απριλίου 2022

Η αναφορά

Θέμα της αναφοράς είναι η παράταση της άδειας εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου στην πόλη 
Turów της Πολωνίας. Ο αναφέρων εκφράζει φόβους ότι η επένδυση αυτή θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς και στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα 
σύνορα της Τσεχίας. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στις συμπληρωματικές πληροφορίες που κατέθεσε στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ο αναφέρων 
ενημερώνει ότι οι πολωνικές αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες για την παράταση της άδειας 
εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου στην πόλη Turów έως το 2044. Ζητεί από την Επιτροπή 
Αναφορών να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Πολωνίας και, εάν η Τσεχία προχωρήσει σε αγωγή, να ζητήσει από την Επιτροπή να 
συμμετάσχει στην εκδίκαση της υπόθεσης Turów από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 2ας Δεκεμβρίου 2021, οι αναφέροντες 
εξήγησαν ότι οι κάτοικοι της περιοχής Liberec εξακολουθούν να είναι αναγκασμένοι να 
βιώνουν τις επιπτώσεις της συνέχισης της λειτουργίας του ορυχείου Turów (έλλειψη πόσιμου 
νερού). Επισήμαναν ότι προσπάθησαν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό με την Πολωνία 
για το εν λόγω ζήτημα αλλά δεν υπήρξε συμφωνία. Αναφέρθηκαν στη μη συμμόρφωση της 
Πολωνίας με τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το ΔΕΕ και στις επακόλουθες κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη χώρα. Ζήτησαν από την Επιτροπή Αναφορών αφενός να φροντίσει για την 
αύξηση των κυρώσεων που επέβαλε το ΔΕΕ στην Πολωνία και, αφετέρου, να συμπεριλάβει 
την αναφορά τους στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

1. Ιστορικό 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, η Τσεχική Δημοκρατία άσκησε προσφυγή κατά της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας ενώπιον του ΔΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 259 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Την ίδια ημέρα, η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων, ζητώντας 
από το ΔΕΕ να διατάξει τη Δημοκρατία της Πολωνίας να παύσει αμέσως τις δραστηριότητες 
εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο Turów (Πολωνία), εν αναμονή της απόφασης του ΔΕΕ στην 
κύρια προσφυγή.

Στις 21 Μαΐου 2021, το ΔΕΕ ενέκρινε τη λήψη των προσωρινών μέτρων που ζήτησε η Τσεχία 
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και διέταξε την Πολωνία να παύσει αμέσως τις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο 
Turów έως την έκδοση της οριστικής απόφασης. 

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεκδικάσει την κύρια προσφυγή στην υπό 
κρίση υπόθεση, επιβεβαιώνοντας τη θέση που διατύπωσε με την αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
της στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Στην εν λόγω αιτιολογημένη γνωμοδότηση, η Επιτροπή έκρινε 
ότι ορισμένες αιτιάσεις της Τσεχίας ήταν βάσιμες. 

Το ΔΕΕ έκανε δεκτό το αίτημα παρέμβασης της Επιτροπής την 1η Ιουλίου 2021. 

2. Ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί μετά τις τελευταίες παρατηρήσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή Αναφορών στις 27 Ιουλίου 2021

Μετά τις τελευταίες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή Αναφορών 
στις 27 Ιουλίου 2021, υπήρξαν ορισμένες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση ανθρακωρυχείου 
στην πόλη Turów.

Η Πολωνία δεν διέκοψε τις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη. Ως εκ τούτου, κατόπιν αιτήματος 
της Τσεχίας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 το ΔΕΕ επέβαλε στην Πολωνία ημερήσια χρηματική 
ποινή ύψους 500 000 EUR λόγω μη συμμόρφωσης με τα προσωρινά μέτρα που είχαν διαταχθεί 
στις 21 Μαΐου 2021. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εκτελέσει την εν λόγω απόφαση ως έχει, 
ελλείψει στοιχείων που να αποδεικνύουν την παύση των δραστηριοτήτων εξόρυξης λιγνίτη στο 
ορυχείο Turów. Ως εκ τούτου, έλαβε μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της 
απόφασης του Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2021, καθώς είναι υπεύθυνη για την 
είσπραξη των προστίμων που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο. Η εκτέλεση της απόφασης του 
ΔΕΕ βασίζεται στους κανόνες και τη διαδικασία που ορίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022 επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Τσεχίας και της Πολωνίας, η 
οποία θέτει τέλος στη διαφορά μεταξύ των δύο κρατών μελών σχετικά με την υπόθεση του 
ανθρακωρυχείου στην πόλη Turów. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Δημοκρατία της Πολωνίας 
ανέλαβε ορισμένες περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές δεσμεύσεις, όσον αφορά τη 
λειτουργία του ορυχείου. 

Σε συνέχεια του αιτήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας να αποσύρει το αίτημά της, ο Πρόεδρος 
του ΔΕΕ διέταξε στις 4 Φεβρουαρίου 2022 τη διαγραφή της υπόθεσης από το πρωτόκολλο του 
ΔΕΕ. Ως εκ τούτου, η κύρια υπόθεση και τα παρεπόμενα προσωρινά μέτρα έχουν πλέον παύσει. 
Ωστόσο, οι χρηματικές ποινές που προέκυψαν πριν από την έκδοση της απόφασης της 4ης 
Φεβρουαρίου 2022 δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Η Πολωνία δεν έχει ακόμη εξοφλήσει το 
χρέος αυτό. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκπλήρωσε τον θεσμικό της ρόλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 259 της ΣΛΕΕ. 

Αξιολογεί τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τσεχίας και της Πολωνίας 
με την οποία τερματίζεται η διαφορά μεταξύ των δύο κρατών μελών σχετικά με την υπόθεση 
του ανθρακωρυχείου στην πόλη Turów και οι συνέπειές της.
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Όσον αφορά την απόφαση του αντιπροέδρου του ΔΕΕ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της.


