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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1236/2019, ko Liberecký kraj vārdā iesniedza Čehijas 
valstspiederīgais Jiří Vozák, par risku zaudēt dzeramo ūdeni Liberecas reģionā 
(Čehija) brūnogļu raktuves paplašināšanas dēļ Turów (Polija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka 30 000 Liberecas reģiona iedzīvotāju var zaudēt 
dzeramo ūdeni Turów brūnogļu raktuvju darbības un paplašināšanas dēļ. Turklāt troksnis un 
putekļi gaisā negatīvi ietekmē Čehijas pierobežas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kalnrūpniecības licence ir derīga līdz 2020. gada aprīlim, 
bet tās operators lūdz pagarināt atļauju līdz 2044. gadam, kā arī paplašināt raktuvi par 150–
200 metriem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguve 
turpināsies, pastāv risks zaudēt dzeramo ūdeni. Viņš uzskata, ka pašreizējais atļauju 
piešķiršanas process pārkāpj SVN direktīvu (2001/42/EK), IVN direktīvu (2011/92/ES), Ūdens 
pamatdirektīvu (2000/60/EK) un Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Komisiju pirms pieprasītās paplašināšanas veikt novērtējumu un 
pienācīgu pārbaudi saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

Viņš arī lūdz nosūtīt faktu vākšanas misiju uz attiecīgo teritoriju un pieņemt ieteikumus par to, 
kā samazināt Turów raktuvju ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Komisija uzmanīgi seko līdzi notikumu attīstībai šajā lietā. 

2019. gada 27. decembrī tā saņēma Liberecas reģiona vārdā iesniegtu sūdzību par to pašu 
jautājumu, kas aprakstīts šajā lūgumrakstā. 

Pēc sūdzības izvērtēšanas Komisija sāka jautājuma izpēti (EU Pilot) un lūdza Polijas iestādēm 
sniegt paskaidrojumus par šajā lietā iesniegtajiem faktiem un izmantoto procedūru. 

Komisija pašlaik izvērtē Polijas iesniegto informāciju un dokumentus par šo jautājumu, lai 
pārbaudītu, vai minētais projekts atbilst vides jomā piemērojamajiem ES noteikumiem. 

Atkarībā no šīs analīzes iznākuma Komisija lems par turpmāko rīcību.

Secinājums

Komisija pašlaik izvērtē iespējamos vides jomu reglamentējošo ES tiesību aktu pārkāpumus 
šajā lietā. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, Komisija lems par turpmāko rīcību. 

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2020. gada 23. novembrī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par izrakteņu ieguves licences derīguma laika 
pagarināšanu Turów lignīta raktuves darbībai Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs uztraucas par to, 
ka šai investīcijai būs negatīva ietekme uz vidi, kā arī uz Čehijas pierobežas iedzīvotāju veselību 
un dzīves kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzējs it īpaši norāda uz problēmām, kas saistītas ar 
piekļuvi dzeramajam ūdenim, troksni un gaisa piesārņojumu.

Komisijas konstatējumi

(1) Lūgumrakstu komitejas 2020. gada 14. jūlija sanāksmē Komisijas izdarīto konstatējumu 
kopsavilkums

Tādiem projektiem kā šajā lūgumrakstā minētais projekts ir jāatbilst vides jomā 
piemērojamajiem ES noteikumiem, piemēram, Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvai1, 
Ūdens pamatdirektīvai (ŪPD)2 un Direktīvai par atbildību vides jomā (DAVJ)3. 

Komisija izskatīja Liberecas reģiona 2020. gada sākumā iesniegto sūdzību, nekavējoties uzsāka 
jautājuma izpēti (EU Pilot) un pieprasīja Polijai informāciju un attiecīgus dokumentus. 
Komisijai pašlaik ir laba izpratne par situāciju. 

Neatkarīgi no iepriekš minētās izpētes Čehijas iestādes 2020. gada jūnijā oficiāli vērsās pie 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 124, 
25.4.2014., 1.–18. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā 
uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu, OV L 143, 30.4.2004., 56.‒75. lpp.
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Komisijas, lūdzot sākt dialoga procedūru saskaņā ar ŪPD 12. pantu. 

Komisija dialogu ar Čehijas un Polijas iestādēm atzīs par prioritāru saskaņā ar ŪPD un attiecīgā 
gadījumā DAVJ noteiktajām procedūrām. Lai rastu pieņemamu risinājumu attiecīgā apgabala 
iedzīvotājiem un pievērstos paustajām bažām par piekļuvi ūdenim, var izmantot pastāvošos 
instrumentus. Komisija kopā ar abām pusēm turpinās darbu, lai rastu konstruktīvu risinājumu, 
un nāks klajā ar ziņojumu un ierosinātajiem risinājumiem, kas piemērojami visām iesaistītajām 
pusēm. 

Ja šī pieeja nesniegs pienācīgus rezultātus, Komisija no jauna apsvērs izvēles iespējas un 
nevilcināsies izmantot citus pieejamos instrumentus, piemēram, pārkāpuma procedūru.

(2) Situācijas atjauninājums un jauni fakti kopš Lūgumrakstu komitejas 2020. gada 14. jūlijā 
notikušās sanāksmes

Čehijas iestādes 2020. gada 30. septembrī iesniedza Komisijai starpvalstu sūdzību saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 259. pantu par izrakteņu ieguves licences 
derīguma laika pagarināšanu Turów raktuvei. 

Saskaņā ar LESD 259. pantu, ja dalībvalsts uzskata, ka cita dalībvalsts nav izpildījusi Līgumos 
paredzētus pienākumus, tā var griezties Eiropas Savienības Tiesā pēc tam, kad ar attiecīgo 
jautājumu jau ir vērsusies pie Komisijas. 

Komisija par attiecīgo jautājumu trīs mēnešu laikā var sniegt argumentētu atzinumu. 
Argumentēta atzinuma trūkumam nav nekādu juridisku seku, jo sūdzību iesniegusī dalībvalsts 
ar attiecīgo lietu vēl var griezties Eiropas Savienības Tiesā.

Tā kā Čehijas Republika ir iesniegusi starpvalstu sūdzību, visas citas procedūras (EU Pilot, 
dialoga procedūra saskaņā ar ŪPD 12. pantu) uz laiku tiks apturētas. Šīs procedūras var tikt 
atsāktas, tiklīdz Komisija būs pabeigusi LESD 259. pantā paredzēto procedūru. 

Secinājums

Komisija pašlaik izvērtē iespējamos ES vides tiesību aktu pārkāpumus konkrētajā lietā saistībā 
ar starpvalstu sūdzību, ko Čehijas iestādes iesniedza 2020. gada 30. septembrī. 

Tiklīdz Komisija būs pabeigusi LESD 259. pantā paredzēto procedūru, varēs atsākt pārējās, 
uz laiku apturētās, procedūras.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2021. gada 27. jūlijā

Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz izrakteņu ieguves licences derīguma laika pagarināšanu Turów lignīta 
ogļraktuves darbībai Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka šai investīcijai būs 
negatīva ietekme uz vidi, kā arī uz Čehijas pierobežas iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. 
Viņš it īpaši norāda uz problēmām, kas saistītas ar piekļuvi dzeramajam ūdenim, troksni un 
gaisa piesārņojumu.

Papildu informācijā, kas tika iesniegta 2021. gada 11. februārī, lūgumraksta iesniedzējs 
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informē, ka Polijas iestādes ir sākušas tiesvedību, lai pagarinātu Turów ogļraktuvei piešķirto 
izrakteņu ieguves koncesiju līdz 2044. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu 
komiteju aicināt Komisiju sākt pārkāpuma procedūru pret Poliju un, ja Čehija iesniegs prasību 
sākt tiesvedību, lūgt Komisiju kļūt par pusi Turów lietā Eiropas Savienības Tiesā.

Komisijas konstatējumi

Komisija atzīmē, ka Čehijas Republika 2021. gada 26. februārī vērsās Eiropas Savienības Tiesā 
pret Polijas Republiku. Paziņojums par Čehijas Republikas pieteikumu par lietas ierosināšanu 
(Lieta C-121/21) tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021. gada 19. aprīlī4.

Balstoties uz Eiropas Savienības Tiesas Reglamenta5 130. pantu, Komisija 2021. gada 9. jūnijā 
iesniedza Eiropas Savienības Tiesai pieteikumu par iestāšanos lietā C-121/21 Čehijas 
Republika/Polijas Republika attiecībā uz pamatlietu. Komisijas iestāšanās mērķis būtībā ir 
uzturēt Eiropas Savienības Tiesā savu nostāju, kas pausta tās 2020. gada 17. decembra 
argumentētajā atzinumā. Šajā argumentētajā atzinumā Komisija pauž viedokli, ka vairākas 
Čehijas sūdzības ir labi pamatotas.

Komisija ir veikusi nepieciešamās darbības atbilstoši savai Līgumos noteiktajai 
institucionālajai lomai.

Secinājums

Komisija ir nolēmusi iestāties Eiropas Savienības Tiesā lietā C-121/21 Čehijas 
Republika/Polijas Republika attiecībā uz pamatlietu. Komisija ir veikusi nepieciešamās 
darbības atbilstoši savai Līgumos noteiktajai institucionālajai lomai.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2022. gada 5. aprīlī

Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz izrakteņu ieguves licences derīguma pagarināšanu Turów lignīta 
ogļraktuves darbībai Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs uztraucas par to, ka šī investīcija negatīvi 
ietekmēs vidi, kā arī Čehijas pierobežas iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Lūgumraksta 
iesniedzējs jo īpaši norāda uz problēmām, kas saistītas ar piekļuvi dzeramajam ūdenim, troksni 
un gaisa piesārņojumu.

Papildu informācijā, kas iesniegta 2021. gada 11. februārī, lūgumraksta iesniedzējs informēja, 
ka Polijas iestādes ir sākušas tiesvedību, lai Turów ogļraktuvei piešķirto izrakteņu ieguves 
koncesiju pagarinātu līdz 2044. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs lūdza Eiropas Parlamentu 
aicināt Komisiju sākt pārkāpuma procedūru pret Poliju un, ja Čehija iesniegs prasību sākt 
tiesvedību, lūgt Komisiju kļūt par pusi Turów lietā Eiropas Savienības Tiesā.

4 Prasība, kas celta 2021. gada 26. februārī, lieta C-121/21 Čehijas Republika/Polija, atsauces Nr. 2021/C 138/30, 
OV C 138, 19.4.2021., 23. lpp. (sk.: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121). 
5 Tiesas Reglaments, OV L 265, 29.9.2012., 1. lpp. (sk.: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012Q0929%2801%29). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012Q0929%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012Q0929%2801%29


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

LV

Lūgumrakstu komitejas 2021. gada 2. decembra sanāksmē lūgumraksta iesniedzēji skaidroja, 
ka Liberecas reģiona iedzīvotājiem vēl aizvien nākas just Turów raktuvju nepārtrauktās 
darbības ietekmi (dzeramā ūdens trūkums). Lūgumraksta iesniedzēji uzsvēra, ka viņi ir 
centušies panākt mierizlīgumu šajās domstarpībās ar Poliju, taču bez rezultātiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji norādīja, ka Polija nenodrošina EST noteikto pagaidu noregulējuma pasākumu 
izpildi un nepilda līdz ar to Polijai piemērotās sankcijas. Lūgumraksta iesniedzēji lūdza 
Lūgumrakstu komiteju izskatīt divus jautājumus; pastiprināt sankcijas, ko EST noteikusi 
Polijai, un iekļaut viņu lūgumrakstu Eiropas Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā.

Komisijas apsvērumi

1. Fakti, kas jāpatur prātā 

Čehijas Republika 2021. gada 26. februārī vērsās pret Polijas Republiku Eiropas Savienības 
Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 259. pantu.

Tajā pašā dienā Čehijas Republika iesniedza pieteikumu par pagaidu noregulējuma 
pasākumiem, lūdzot EST izdot rīkojumu Polijas Republikai par tūlītēju lignīta raktuvju 
darbības pārtraukšanu Turów raktuvēs (Polija), kamēr tiek gaidīts EST spriedums pamata 
prasībā.

EST 2021. gada 21. maijā apstiprināja Čehijas prasītos pagaidu noregulējuma pasākumus un 
izdeva rīkojumu Polijai nekavējoties pārtraukt lignīta ieguves darbību Turów raktuvēs līdz 
galīgā sprieduma pieņemšanai. 

Komisija 2021. gada 9. jūnijā nolēma pievienoties pamata prasībai šajā lietā, uzturot spēkā savu 
nostāju, kas pausta 2020. gada 17. decembra argumentētajā atzinumā. Šajā argumentētajā 
atzinumā Komisija pauž viedokli, ka vairākas Čehijas sūdzības ir labi pamatotas. 

Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 1. jūlijā apstiprināja Komisijas lūgumu iestāties 
tiesvedībā. 

2. Atjaunināta informācija par faktisko situāciju kopš Komisijas apsvērumiem, ko tā 
Lūgumrakstu komitejai izklāstīja 2021. gada 27. jūlijā

Pēc iepriekšējiem apsvērumiem, ko Komisija Lūgumrakstu komitejai sniedza 2021. gada 
27. jūlijā, faktiskā situācija Turów ogļraktuves lietā ir mainījusies —

Polija nav pārtraukusi lignīta ieguves darbību. Tādēļ pēc Čehijas pieprasījuma 2021. gada 
20. septembrī EST izdeva rīkojumu, ar kuru tā noteica soda naudu 500 000 EUR dienā par to, 
ka netiek pildīts 2021. gada 21. maija rīkojums par pagaidu noregulējuma pasākumiem. 
Komisijai ir jānodrošina šī rīkojuma izpilde tā esošajā redakcijā, ja nebūs sniegti pierādījumi 
par lignīta ieguves darbības pārtraukšanu Turów raktuvēs. Tāpēc Komisija veica pasākumus, 
īstenojot procedūru Tiesas 2021. gada 20. septembra rīkojuma izpildei, jo ir atbildīga par Tiesas 
noteikto naudas sodu iekasēšanu. Eiropas Savienības Tiesas rīkojuma izpildes pamatā ir 
Finanšu regulā izklāstītie noteikumi un procedūra.

Starp Čehiju un Poliju 2022. gada 3. februārī ir panākta vienošanās, kuras rezultātā 
domstarpības starp abām dalībvalstīm Turów ogļraktuves lietā ir atrisinātas. Saskaņā ar 
vienošanos Polijas Republika ir uzņēmusies gan vairākas saistības vides jomā, gan finansiālas 
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saistības attiecībā uz raktuvju darbību. 

Reaģējot uz Čehijas Republikas lūgumu atsaukt savu pieteikumu, EST priekšsēdētājs 
2022. gada 4. februārī ir izdevis rīkojumu lietu no EST reģistra svītrot. Līdz ar to pamatlieta un 
papildu pagaidu noregulējuma pasākumi ir beiguši pastāvēt. Tomēr soda naudas maksājumi, 
kas uzkrājušies līdz 2022. gada 4. februāra rīkojumam, ir jānomaksā. Polija šo parādu vēl nav 
nomaksājusi. 

Secinājums

Komisija ir izpildījusi savu institucionālo pienākumu, kā noteikts LESD 259. pantā. 

Komisija izvērtē noteikumus, ar kādiem ir panākta vienošanās starp Čehiju un Poliju, ar kuru 
domstarpības starp abām dalībvalstīm Turów ogļraktuves lietā ir atrisinātas.

Attiecībā uz EST priekšsēdētāja vietnieka 2021. gada 20. septembra rīkojumu Komisija dara 
visu nepieciešamo, lai panāktu šī rīkojuma izpildi.


