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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1236/2019, adresată de Jiří Vozák, de cetățenie cehă, în numele 
Liberecký kraj, privind pericolul de a rămâne fără apă potabilă în Regiunea 
Liberec (Cehia), din cauza extinderii unei mine de lignit în Turów (Polonia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se teme că 30 000 de locuitori din Regiunea Liberec ar putea să rămână fără apă 
potabilă, din cauza activității și a extinderii unei mine de lignit din Turów. În plus, situația 
afectează calitatea vieții locuitorilor din zona de frontieră din Cehia, din cauza zgomotului și a 
prafului din aer. 

Petiționarul afirmă că licența de exploatare minieră este valabilă până în aprilie 2020, însă 
titularul acesteia va solicita o prelungire până în 2044, precum și o extindere de 150-
200 de metri. Petiționarul consideră că, dacă activitatea de minerit continuă, există riscul de a 
rămâne fără apă potabilă. În opinia sa, procesul continuu de autorizare încalcă Directiva SEA 
(2001/42/CE), Directiva EIM (2011/92/UE), Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE) și 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Petiționarul solicită realizarea unei evaluări de către Comisie înainte de prelungirea solicitată, 
precum și o verificare în conformitate cu legislația aplicabilă a UE.

El mai solicită o misiune de anchetă pentru teritoriul în cauză, precum și adoptarea unor 
recomandări privind minimizarea impactului minei din Turów asupra sănătății umane și asupra 
mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 aprilie 2020

Comisia urmărește îndeaproape evoluția acestui caz. 

La 27 decembrie 2019, Comisia a primit o plângere depusă în numele regiunii Liberec în 
legătură cu același subiect, care este descris în petiție. 

În urma evaluării plângerii, Comisia a lansat o anchetă (EU Pilot) și le-a solicitat autorităților 
polone clarificări cu privire la faptele prezentate și la procedura urmată în acest caz. 

Comisia este evaluează în prezent informațiile și documentele prezentate de Polonia în legătură 
cu acest caz, pentru a verifica dacă proiectul respectă normele de mediu aplicabile ale UE. 

În funcție de rezultatele acestei analize, Comisia va decide asupra măsurilor următoare.

Concluzie

Comisia evaluează în prezent presupusele încălcări ale legislației de mediu a UE în acest caz. 
Pe baza rezultatelor evaluării, Comisia va decide asupra măsurilor următoare. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 23 noiembrie 2020

Petiția

Petiționarul este preocupat de prelungirea autorizației de exploatare a minei de lignit din Turów 
(Polonia). Petiționarul este îngrijorat de faptul că această investiție va avea un impact negativ 
asupra mediului, precum și asupra sănătății și calității vieții locuitorilor din zona de frontieră 
cehă. Petiționarul face referire, în special, la problemele legate de accesul la apa potabilă, de 
zgomot și de poluarea aerului.

Observațiile Comisiei

(1) Rezumatul observațiilor făcute de Comisie în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 
14 iulie 2020:

Proiectele – precum cel în cauză – trebuie să respecte normele UE aplicabile în materie de 
mediu, de exemplu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)1, Directiva-
cadru privind apa (DCA)2 și Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM)3. 

Comisia a examinat plângerea depusă de regiunea Liberec la începutul anului 2020, a inițiat 

1Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului – Text cu relevanță pentru SEE, JO L 124, 25.4.2014, pp. 1-18.
2Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
3Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului, JO L 143, 30.4.2004, pp. 56-75.
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imediat o anchetă (EU Pilot) cu privire la această chestiune și a solicitat Poloniei informații și 
documente pertinente. În prezent, Comisia are o bună înțelegere a situației. 

În afară de ancheta în curs menționată mai sus, în iunie 2020 autoritățile cehe au solicitat în 
mod oficial Comisiei să inițieze o procedură de dialog în temeiul articolului 12 din DCA. 

Comisia va acorda prioritate dialogului cu autoritățile cehe și poloneze, în conformitate cu 
procedurile stabilite în temeiul DCA și, după caz, al DRM. Instrumentele existente pot fi 
utilizate pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru locuitorii din zonă și pentru a răspunde 
preocupărilor legate de accesul la apă. Comisia își va continua activitatea pentru a găsi o soluție 
constructivă cu participarea ambelor părți și va prezenta un raport și soluțiile propuse care 
urmează să fie aplicate de toate părțile implicate. 

În cazul în care această abordare nu funcționează corespunzător, Comisia va reexamina 
posibilitățile de care dispune și nu va ezita să utilizeze alte instrumente disponibile, cum ar fi o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

(2) Informații noi privind situația și noi fapte de la reuniunea Comisiei pentru petiții din 
14 iulie 2020:

La 30 septembrie 2020, autoritățile cehe au prezentat Comisiei o plângere interstatală în temeiul 
articolului 259 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) cu privire la 
prelungirea autorizației de exploatare minieră pentru mina din Turów. 

În conformitate cu articolul 259 din TFUE, în cazul în care un stat membru consideră că un alt 
stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, acesta poate sesiza 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene după ce a sesizat în prealabil Comisia cu privire la 
chestiunea respectivă. 

Comisia poate emite un aviz motivat cu privire la caz în termen de trei luni. Absența unui aviz 
motivat nu are consecințe juridice, întrucât statul membru reclamant poate sesiza Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene.

Având în vedere că Republica Cehă a depus plângerea interstatală, toate celelalte proceduri 
(EU Pilot, procedura de dialog în temeiul articolului 12 din DCA) vor fi suspendate temporar. 
Aceste proceduri pot fi reluate odată ce Comisia încheie procedura prevăzută la articolul 259 
din TFUE. 

Concluzie

În prezent, Comisia evaluează presupusele încălcări ale legislației UE în materie de mediu din 
cazul de față, în cadrul plângerii interstatale depuse de autoritățile cehe la 30 septembrie 2020. 

Odată ce Comisia încheie procedura prevăzută la articolul 259 din TFUE, celelalte proceduri, 
care au fost suspendate temporar, pot fi reluate.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 27 iulie 2021

Petiția



PE650.612v03-00 4/6 CM\1254440RO.docx

RO

Petiția vizează prelungirea autorizației de exploatare a minei de lignit din Turów (Polonia). 
Petiționarul este îngrijorat de faptul că această investiție va avea un impact negativ asupra 
mediului, precum și asupra sănătății și calității vieții locuitorilor din zona de frontieră cehă. 
Petiționarul face referire, în special, la problemele legate de accesul la apa potabilă, de zgomot 
și de poluarea aerului.

În informațiile suplimentare prezentate la 11 februarie 2021, petiționarul informează că 
autoritățile poloneze au lansat procedurile de prelungire până în 2044 a concesiunii miniere 
pentru mina de cărbune din Turów. Petiționarul solicită Comisiei pentru petiții să solicite 
Comisiei să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei 
și, în cazul în care este inițiat un proces de partea cehă, să solicite Comisiei să devină parte în 
cadrul procesului de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Turów.

Observațiile Comisiei

Comisia constată că, la 26 februarie 2021, Republica Cehă a introdus o acțiune împotriva 
Republicii Polone la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Avizul privind cererea cehă de 
inițiere a procedurii (cauza C-121/21) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 
19 aprilie 20214.

În temeiul articolului 130 din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene5, la 9 iunie 2021 Comisia a înaintat Curții de Justiție a Uniunii Europene o cerere de 
intervenție în cauza C-121/21 Republica Cehă/ Republica Polonă, în ceea ce privește cauza 
principală. Intervenția Comisiei urmărește, în esență, să își confirme poziția în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, astfel cum a fost exprimată în avizul motivat din 17 decembrie 
2020. În avizul motivat respectiv, Comisia a considerat drept întemeiate o serie de reclamații 
formulate de Republica Cehă.

Comisia a luat măsurile necesare, în conformitate cu rolul său instituțional în temeiul tratatelor.

Concluzie

Comisia a decis să intervină în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-121/21 
Republica Cehă/Republica Polonă, în ceea ce privește cauza principală. Comisia a luat măsurile 
necesare, în conformitate cu rolul său instituțional în temeiul tratatelor.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 5 aprilie 2022

Petiția

Petiția vizează prelungirea autorizației de exploatare a minei de lignit din Turów (Polonia). 
Petiționarul este îngrijorat de faptul că această investiție va avea un impact negativ asupra 
mediului, precum și asupra sănătății și calității vieții locuitorilor din zona de frontieră cehă. 

4Acțiune introdusă la 26 februarie 2021 – Republica Cehă/Republica Polonă, cauza C-121/21, ref. 2021/C 138/30, 
JO C 138, 19.4.2021, p. 23, a se vedea:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121. 
5Regulamentul de procedură al Curții de Justiție, JO L 265, 29.9.2012, p. 1, a se vedea: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
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Petiționarul face referire, în special, la problemele legate de accesul la apa potabilă, de zgomot 
și de poluarea aerului.

În informațiile suplimentare prezentate la 11 februarie 2021, petiționarul a informat că 
autoritățile poloneze au lansat procedurile de prelungire până în 2044 a concesiunii miniere 
pentru mina de cărbune din Turów. Petiționarul a solicitat Comisiei pentru petiții să ceară 
Comisiei să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei 
și, în cazul în care este inițiat un proces de partea cehă, să solicite Comisiei să devină parte în 
cadrul procesului de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza Turów.

În cursul reuniunii Comisiei pentru petiții din 2 decembrie 2021, petiționarii au explicat că 
locuitorii din regiunea Liberec trebuie încă să facă față impactului continuării exploatării minei 
din Turów (penuria de apă potabilă). Petiționarii au subliniat că au încercat să găsească o 
soluționare amiabilă a acestui litigiu cu Polonia, dar fără niciun rezultat. Petiționarii au făcut 
referire la nerespectarea de către Polonia a măsurilor provizorii dispuse de CJUE și la 
sancțiunile ulterioare impuse Poloniei. Petiționarii au solicitat Comisiei pentru petiții să 
analizeze două chestiuni: creșterea sancțiunilor impuse Poloniei de către CJUE și includerea 
petiției sale pe ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului European.

Observațiile Comisiei

1. Fapte care trebuie reamintite 

La 26 februarie 2021, Republica Cehă a introdus o acțiune împotriva Republicii Polone la 
CJUE, în conformitate cu articolul 259 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE).

În aceeași zi, Republica Cehă a solicitat măsuri provizorii, solicitând CJUE să dispună ca 
Republica Polonă să înceteze imediat activitățile de extracție a lignitului la mina din Turów 
(Polonia), în așteptarea hotărârii CJUE în acțiunea principală.

La 21 mai 2021, CJUE a acordat măsurile provizorii solicitate de Cehia și a dispus ca Polonia 
să înceteze imediat activitățile de extracție a lignitului în mina din Turów până la pronunțarea 
hotărârii definitive. 

La 9 iunie 2021, Comisia a decis să se alăture acțiunii principale în prezenta cauză, 
confirmându-și poziția exprimată în avizul motivat din 17 decembrie 2020. În avizul motivat 
respectiv, Comisia a considerat drept întemeiate o serie de reclamații formulate de Republica 
Cehă. 

CJUE a acceptat solicitarea de intervenție a Comisiei la 1 iulie 2021. 

2. Situația actuală de la ultimele observații ale Comisiei adresate Comisiei pentru petiții la 
27 iulie 2021

De la ultimele observații ale Comisiei adresate Comisiei pentru petiții la 27 iulie 2021, au existat 
unele evoluții de fapt în ceea ce privește cazul minei de cărbune din Turów:

Polonia nu și-a încetat activitățile de extracție a lignitului. Prin urmare, la cererea Cehiei, la 20 
septembrie 2021, CJUE a emis o ordonanță prin care a impus Poloniei o penalitate zilnică de 
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500 000 EUR pentru nerespectarea ordinului privind măsurile provizorii din 21 mai 2021. 
Comisia este obligată să execute acest ordin în forma sa actuală, în lipsa dovezilor privind 
încetarea activităților de extracție a lignitului în mina din Turów. Prin urmare, Comisia a luat 
măsuri în cadrul procedurii de executare a Ordonanței Curții din 20 septembrie 2021, întrucât 
este responsabilă cu colectarea amenzilor aplicate de Curte. Executarea ordinului CJUE se 
bazează pe normele și procedurile prevăzute în Regulamentul financiar.

La 3 februarie 2022, Cehia și Polonia au ajuns la un acord care pune capăt litigiului dintre cele 
două state membre cu privire la cazul minei de cărbune din Turów. În temeiul acordului, 
Republica Polonă și-a asumat o serie de angajamente de mediu, precum și angajamente 
financiare în ceea ce privește exploatarea minei. 

Ca urmare a solicitării Republicii Cehe de a-și retrage cererea, președintele CJUE a dispus 
radierea cauzei din registrul CJUE la 4 februarie 2022. Prin urmare, cazul principal și măsurile 
provizorii auxiliare au încetat. Cu toate acestea, penalitățile cu titlu cominatoriu acumulate 
înainte de Ordonanța din 4 februarie 2022 nu au fost încă plătite. Polonia nu a achitat încă 
această datorie. 

Concluzie

Comisia și-a îndeplinit rolul instituțional, așa cum este prevăzut la articolul 259 din TFUE. 

Comisia analizează termenii acordului convenit între Cehia și Polonia, care pune capăt litigiului 
dintre cele două state membre cu privire la cazul minei de cărbune din Turów și consecințele 
acestuia.

În ceea ce privește Ordinul vicepreședintelui CJUE din 20 septembrie 2021, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a executa acest ordin.


