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Teema: Petitsioon nr 1236/2019, mille on esitanud Tšehhi kodanik Jiří Vozák Libereci 
maakonna nimel joogivee kaotamise ohu kohta Libereci piirkonnas (Tšehhi 
Vabariik) pruunsöekaevanduse laiendamise tõttu Turówis (Poola)

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kardab, et Turówis asuva pruunsöekaevanduse tegevuse ja laiendamise tõttu 
ähvardab 30 000 Libereci piirkonna elanikku joogiveekadu. Lisaks avaldab see müra ja tolmu 
tõttu õhus negatiivset mõju Tšehhi piiriala elanike elukvaliteedile. 

Petitsiooni esitaja väidab, et kaevandamisluba kehtib kuni 2020. aasta aprillini, kuid selle 
käitaja taotleb selle pikendamist kuni 2044. aastani ja samuti kaevanduse laiendamist 150–200 
meetri võrra. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kaevandamise jätkamise korral on oht, et 
joogivesi kaob. Tema arvates on käimasolev loamenetlus vastuolus keskkonnamõju 
strateegilise hindamise direktiiviga (2001/42/EÜ), keskkonnamõju hindamise direktiiviga 
(2011/92/EL), veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) ja Pariisi kliimakokkuleppega.

Petitsiooni esitaja palub, et Euroopa Komisjon viiks enne taotletud pikendamist läbi hindamise 
ja nõuetekohase kontrolli vastavalt asjakohastele ELi õigusaktidele.

Samuti palub ta korraldada teabekogumismissiooni asjaomasesse piirkonda ja võtta vastu 
soovitused Turówi kaevanduse poolt inimeste tervisele ja keskkonnale avaldatava mõju 
minimeerimiseks.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 28. veebruaril 2020. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).
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3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. aprillil 2020

Komisjon jälgib selle juhtumi arengut tähelepanelikult. 

27. detsembril 2019 sai komisjon Libereci piirkonna nimel esitatud kaebuse, mis käsitleb sama, 
petitsioonis kirjeldatud teemat. 

Pärast kaebuse hindamist algatas komisjon uurimise (EU Pilot) ja palus Poola ametiasutustelt 
esitatud asjaolude ja järgitud menetluse kohta selgitusi. 

Komisjon hindab praegu Poola poolt selle probleemi kohta esitatud teavet ja dokumente, et 
kontrollida, kas nimetatud projekt vastab kohaldatavatele ELi keskkonnaalastele reeglitele. 

Komisjon otsustab edasiste sammude üle sõltuvalt selle analüüsi tulemustest.

Järeldus

Komisjonis on praegu käimas selle juhtumiga seotud väidetavale ELi keskkonnaõiguse 
rikkumisele hinnangu andmine. Edasiste sammude üle otsustab komisjon sõltuvalt hinnangu 
tulemustest. 

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV), mis saadi 23. novembril 2020

Petitsioon

Petitsiooni esitaja on mures kaevandamisloa pikendamise pärast pruunsöe kaevanduse 
käitamiseks Turówis (Poola). Petitsiooni esitaja on mures, et sellel investeeringul on negatiivne 
mõju keskkonnale ning Tšehhi piiriala elanike tervisele ja elukvaliteedile. Petitsiooni esitaja 
viitab eelkõige joogivee kättesaadavuse, müra ja õhusaastega seotud probleemidele.

Komisjoni tähelepanekud

1) Kokkuvõte märkustest, mille Euroopa Komisjon esitas petitsioonikomisjoni 14. juuli 
2020. aasta koosolekul.

Projektid – nagu kõnealune projekt – peavad vastama kohaldatavatele ELi keskkonnareeglitele, 
nt keskkonnamõju hindamise direktiivile1, veepoliitika raamdirektiivile2 ja keskkonnavastutuse 
direktiivile3. 

Euroopa Komisjon uuris Libereci piirkonna 2020. aasta alguses esitatud kaebust ning alustas 
kohe selles küsimuses uurimist (EU Pilot) ja palus Poolalt teavet ja asjakohaseid dokumente. 
Euroopa Komisjonil on praegu olukorrast hea ülevaade. 

Lisaks eespool nimetatud käimasolevale uurimisele pöördusid Tšehhi ametiasutused 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 
2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT 
L 124, 25.4.2014, lk 1–18.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik, EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta, ELT L 143, 30.4.2004, lk 56–75.
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2020. aasta juunis ametlikult Euroopa Komisjoni poole palvega algatada veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 12 kohane dialoogimenetlus. 

Komisjon seab prioriteediks dialoogi Tšehhi ja Poola ametiasutustega, järgides veepoliitika 
raamdirektiivis ja vajaduse korral keskkonnavastutuse direktiivis sätestatud menetlusi. Neid 
olemasolevaid õigusakte saab kasutada piirkonna elanikele vastuvõetava lahenduse leidmiseks 
ja veele juurdepääsuga seotud probleemide lahendamiseks. Komisjon jätkab mõlema poolega 
koostööd konstruktiivse lahenduse leidmiseks ning esitab aruande ja väljapakutud lahendused, 
mida kõik asjaosalised peavad rakendama. 

Kui see lähenemisviis ei toimi nõuetekohaselt, vaatab komisjon valikuvõimalused uuesti läbi 
ega kõhkle kasutamast muid kättesaadavaid vahendeid, näiteks rikkumismenetlust.

2) Olukorda ja asjaolusid kirjeldav uus ülevaade, mille Euroopa Komisjon esitas 
petitsioonikomisjoni 14. juuli 2020. aasta koosolekul.

30. septembril 2020 esitasid Tšehhi ametiasutused Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 259 kohase riikidevahelise kaebuse Turówi kaevanduse 
kaevandamisloa pikendamise kohta. 

ELi toimimise lepingu artiklis 259 on sätestatud, et kui liikmesriik on arvamusel, et teine 
liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust, võib ta anda asja Euroopa Liidu 
Kohtusse pärast seda, kui ta on pöördunud esimesena Euroopa Komisjoni poole. 

Euroopa Komisjon võib kolme kuu jooksul esitada juhtumi kohta põhjendatud arvamuse. 
Põhjendatud arvamuse puudumisel ei ole õiguslikke tagajärgi, kuna kaebuse esitanud 
liikmesriik võib siiski anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Kuna Tšehhi Vabariik on esitanud riikidevahelise kaebuse, peatatakse ajutiselt kõik muud 
menetlused (EU Pilot, veepoliitika raamdirektiivi artikli 12 kohane dialoogimenetlus). Neid 
menetlusi võib jätkata, kui Euroopa Komisjon on ELi toimimise lepingu artikli 259 kohase 
menetluse lõpetanud. 

Järeldus

Komisjon hindab praegu kõnealuse juhtumi puhul ELi keskkonnaõiguse väidetavat rikkumist 
riikidevahelise kaebuse raames, mille Tšehhi ametiasutused esitasid 30. septembril 2020. 

Kui komisjon ELi toimimise lepingu artikli 259 kohase menetluse lõpetab, võib jätkata muid 
menetlusi, mis on ajutiselt peatatud.

5. Euroopa Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 27. juulil 2021

Petitsioon

Petitsioonis käsitletakse kaevandamisloa pikendamist pruunsöe kaevanduse käitamiseks 
Turówis (Poola). Petitsiooni esitaja on mures, et sellel investeeringul on negatiivne mõju 
keskkonnale ning Tšehhi piiriala elanike tervisele ja elukvaliteedile. Petitsiooni esitaja viitab 
eelkõige joogivee kättesaadavuse, müra ja õhusaastega seotud probleemidele.
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Petitsiooni esitaja andis 11. veebruaril 2021 lisaks teada, et Poola ametiasutused on alustanud 
menetlust Turówi söekaevandusega seotud kaevandamisloa pikendamiseks 2044. aastani. 
Petitsiooni esitaja palub petitsioonikomisjonil kutsuda Euroopa Komisjoni üles alustama Poola 
vastu rikkumismenetlust ja juhul, kui Tšehhi algatab kohtuasja, paluma Euroopa Komisjonil 
olla Euroopa Liidu Kohtus Turówi kohtuasjas menetlusosaline.

Komisjoni tähelepanekud

Komisjon märgib, et Tšehhi Vabariik esitas 26. veebruaril 2021 Euroopa Liidu Kohtule hagi 
Poola Vabariigi vastu. Teade Tšehhi hagiavalduse kohta (kohtuasi C-121/21) avaldati Euroopa 
Liidu Teatajas 19. aprillil 20214.

Euroopa Komisjon esitas Euroopa Liidu Kohtu kodukorra5 artikli 130 alusel Euroopa Liidu 
Kohtule taotluse astuda seoses põhikohtuasjaga menetlusse kohtuasjas C-121/21: Tšehhi 
Vabariik vs. Poola Vabariik. Komisjoni sekkumise eesmärk on eelkõige kaitsta Euroopa Liidu 
Kohtu ees oma 17. detsembri 2020. aasta põhjendatud arvamuses väljendatud seisukohta. 
Komisjon leidis nimetatud põhjendatud arvamuses, et Tšehhi rahulolematus oli mitmeti 
õigustatud.

Komisjon on võtnud vajalikud meetmed kooskõlas talle aluslepingutes antud institutsioonilise 
rolliga.

Järeldus

Komisjon otsustas seoses põhikohtuasjaga astuda Euroopa Liidu Kohtu menetlusse kohtuasjas 
C- 121/21 Tšehhi Vabariik vs. Poola Vabariik. Komisjon on võtnud vajalikud meetmed 
kooskõlas talle aluslepingutes antud institutsioonilise rolliga.

6. Euroopa Komisjoni vastus (REV III), mis saadi 5. aprillil 2022

Petitsioon

Petitsioonis käsitletakse kaevandamisloa pikendamist pruunsöe kaevanduse käitamiseks 
Turówis (Poola). Petitsiooni esitaja on mures, et sellel investeeringul on negatiivne mõju 
keskkonnale ning Tšehhi piiriala elanike tervisele ja elukvaliteedile. Petitsiooni esitaja viitab 
eelkõige joogivee kättesaadavuse, müra ja õhusaastega seotud probleemidele.

Petitsiooni esitaja andis 11. veebruaril 2021 lisaks teada, et Poola ametiasutused on alustanud 
menetlust Turówi söekaevandusega seotud kaevandamisloa pikendamiseks 2044. aastani. 
Petitsiooni esitaja palus Euroopa Parlamendil kutsuda Euroopa Komisjoni üles alustama Poola 
vastu rikkumismenetlust ja juhul, kui Tšehhi algatab kohtuasja, paluda Euroopa Komisjonil olla 
Euroopa Liidu Kohtus Turówi kohtuasjas menetlusosaline.

4 26. veebruaril 2021 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik vs. Poola Vabariik, kohtuasi C-121/21, viitenumber 2021/C 
138/30, ELT C 138, 19.4.2021, lk 23, vt: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&qid=1618901859028. 
5 Euroopa Kohtu kodukord, ELT L 265, 29.9.2012, lk 1, vt: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/et/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121&qid=1618901859028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
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Petitsiooni esitajad selgitasid petitsioonikomisjoni 2. detsembri 2021. aasta koosolekul, et 
Libereci piirkonna elanikud peavad endiselt tulema toime tagajärgedega, mida tekitab tegevuse 
jätkumine Turówi kaevanduses (joogivee nappus). Petitsiooni esitajad juhtisid tähelepanu 
sellele, et nad on püüdnud leida sellele Poolaga tekkinud vaidlusele rahumeelse lahenduse, kuid 
see ei ole õnnestunud. Petitsiooni esitajad viitasid sellele, et Poola ei täitnud Euroopa Liidu 
Kohtu määratud ajutisi meetmeid ning et Poolale määrati seejärel karistused. Petitsiooni 
esitajad palusid petitsioonikomisjonil uurida kahte küsimust: Euroopa Liidu Kohtu poolt 
Poolale määratud karistuste suurendamine ja petitsiooni lisamine Euroopa Parlamendi täiskogu 
päevakorda.

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

1. Peamiste asjaolude meenutus 

Tšehhi Vabariik esitas 26. veebruaril 2021 Euroopa Liidu Kohtule Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 259 alusel hagi Poola Vabariigi vastu.

Samal päeval taotles Tšehhi Vabariik ajutiste meetmete kohaldamist, paludes Euroopa Liidu 
Kohtul kohustada Poola Vabariiki kuni Euroopa Liidu Kohtu sisulise otsuse tegemiseni 
peatama viivitamatult pruunsöe kaevandamine Turówi (Poola) kaevanduses.

Euroopa Liidu Kohus määras 21. mail 2021 Tšehhi taotletud ajutised meetmed ja kohustas 
Poolat viivitamata lõpetama pruunsöe kaevandamine Turówi kaevanduses kuni lõpliku 
kohtuotsuse tegemiseni. 

Euroopa Komisjon otsustas 9. juunil 2021 liituda kõnealuses kohtuasjas põhihagiga, et kaitsta 
oma 17. detsembri 2020. aasta põhjendatud arvamuses väljendatud seisukohta. Komisjon leidis 
nimetatud põhjendatud arvamuses, et Tšehhi rahulolematus on mitmeti õigustatud. 

Euroopa Liidu Kohus rahuldas Euroopa Komisjoni menetlusse astumise taotluse 1. juulil 2021. 

2. Ajakohastatud ülevaade faktilisest olukorrast pärast Euroopa Komisjoni poolt 
petitsioonikomisjonile 27. juulil 2021 esitatud viimaseid tähelepanekuid

Pärast Euroopa Komisjoni viimaseid tähelepanekuid, mis esitati petitsioonikomisjonile 
27. juulil 2021, on Turówi söekaevanduse juhtumiga seoses tekkinud mõningaid uusi 
asjaolusid.

Poola ei lõpetanud pruunsöe kaevandamist. Seetõttu väljastas Euroopa Liidu Kohus Tšehhi 
taotlusel 20. septembril 2021 määruse, millega määras Poolale 21. mai 2021. aasta ajutiste 
meetmete määruse täitmata jätmise eest päevase karistusmakse summas 500 000 eurot. 
Euroopa Komisjon on kohustatud kõnealuse määruse kohase karistuse praegusel kujul täide 
viima, kuna puuduvad tõendid Turówi kaevanduses pruunsöe kaevandamise lõpetamise kohta. 
Seetõttu astus Euroopa Komisjon samme Euroopa Liidu Kohtu 20. septembri 2021. aasta 
määruse täitmise menetluses, kuna ta vastutab Euroopa Liidu Kohtu määratud trahvide 
sissenõudmise eest. Euroopa Liidu Kohtu määruse täitmine põhineb finantsmääruses sätestatud 
reeglitel ja menetlusel.

Tšehhi ja Poola jõudsid 3. veebruaril 2022 kokkuleppele, millega kahe liikmesriigi vaheline 
vaidlus Turówi söekaevanduse kohtuasjas lõpetatakse. Kokkuleppe kohaselt on Poola Vabariik 
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kaevandustegevusega seoses võtnud mitmeid keskkonna- ja finantskohustusi. 

Vastuseks Tšehhi Vabariigi avaldatud soovile oma taotlus tagasi võtta, tegi Euroopa Liidu 
Kohtu president 4. veebruaril 2022 korralduse kohtuasi Euroopa Liidu Kohtu registrist 
kustutada. Seetõttu on põhihagi ja lisaks võetud ajutised meetmed nüüdseks lõpetatud. 
Karistusmaksed, mis kogunesid enne 4. veebruari 2022. aasta määrust, tuleb siiski veel välja 
maksta. Poola ei ole seda võlga veel tasunud. 

Järeldus

Euroopa Komisjon on täitnud oma institutsioonilist rolli, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 259. 

Euroopa Komisjon hindab praegu kahe liikmesriigi vaidluse Turówi söekaevanduse kohtuasjas 
lahendanud Tšehhi ja Poola vahelise kokkuleppe tingimusi ja tagajärgi.

Mis puudutab Euroopa Liidu Kohtu asepresidendi 20. septembri 2021. aasta määrust, siis 
komisjon võtab kõik vajalikud meetmed selle täitmiseks.


