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Tema: Peticija Nr. 1087/2009 dėl padėties Zombkovicų Kamenece po potvynio 1997 m. 
ir apsaugos nuo potvynio priemonių finansavimo pagal programą „Oderis-2006“, 
kurią pateikė Lenkijos pilietis Marcin Czerniec

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Zombkovicų Kameneco miesto (Žemutinė Silezija) meras, mini 1997 m. 
Lenkijoje kilusį potvynį ir didžiulę jo gimtajam miestui padarytą žalą. Siekdamos palei 
Oderio upę įgyvendinti reikiamas apsaugos nuo potvynio priemones atsakingos Lenkijos 
valdžios institucijos parengė programą „Oderis-2006“, kurią bendrai finansuoja ES. Peticijos 
pateikėjas turi abejonių dėl valdžios institucijų biudžeto, programos tvarkaraščio ir visų pirma 
dėl planuojamo rezervuaro netoli Zombkovicų Kameneco; be to, jis mano, kad nepakankamai 
atsižvelgiama į vietos gyventojų saugumą ir būtinybę užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo 
galimų potvynių, todėl prašo Europos Parlamento įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas yra labai susirūpinęs tuo, kad atidėliojami užtvankos ant Klodzko Nisos 
upės Zombkovicų Kamenece statybos darbai arba nesilaikoma statybų tvarkaraščio. Šioje 
srityje nuolat kyla potvyniai, darantys didelę žalą, todėl būtina skubiai pastatyti užtvanką kaip 
techninę priemonę, galinčią padėti išvengti nuostolių ir žalos regione.

Kadangi peticijos pateikėjo pareikšti įtarimai susiję su užtvankos planavimu ir statyba 
potvynių niokojamoje Zombkovicų Kameneco srityje, tai nepriklauso dabartinei Komisijos 
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kompetencijos sričiai.

Komisija norėtų informuoti Peticijų komiteto narius apie tai, kad struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšos gali būti naudojamos su aplinka susijusiems investiciniams 
projektams Lenkijoje, įskaitant vandens ir nuotekų valymo įrenginius bei 2007–2013 m. 
veiklos programos „Infrastruktūra ir aplinka“ kietųjų atliekų valdymo ir potvynių prevencijos 
priemones, bendrai finansuoti. Techninės priemonės, skirtos vandens rezervuarų plėtrai, ir 
kitos potvynių prevencijos priemonės gali būti finansuojamos lėšomis, skirtomis 
III prioritetinei krypčiai „Išteklių valdymas ir kova su aplinkai kylančiu pavojumi“. 
Didžiausias šiai prioritetinei krypčiai bendrai finansuoti nustatytas tarifas yra 85 proc., o 
didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Sanglaudos fondo skiriama suma, apskaičiuota 
remiantis visomis reikalavimus atitinkančiomis viešosiomis ir privačiosiomis išlaidomis,
sudaro 556 788 510 EUR. 

Apsaugos nuo gamtos stichijų keliamų neigiamų padarinių ir apsaugos nuo nelaimingų 
atsitikimų lygio didinimas, tokių padarinių panaikinimas ir atitinkamas aplinkos būklės 
atkūrimas, konkrečių aplinkos valdymo sistemos sudedamųjų dalių stiprinimas yra vienos iš 
pačių svarbiausių priemonių pagal šią prioritetinę kryptį, kuriai skiriamos ES lėšos. Nuolatinė 
potvynių prevencija turėtų būti grindžiama visam baseinui, kuriame kaupiasi vanduo, skirtu 
keletą sričių apimančiu planavimu ir turėtų būti vadovaujamasi trijų pakopų priemonių 
hierarchija. 

Pačiai svarbiausiai priemonių grupei priklauso su baseinu, kuriame kaupiasi vanduo, 
susijusios priemonės, skirtos nuotėkiui sulėtinti ir vandens sulaikymui padidinti. Tokios 
priemonės turėtų būti susijusios su upės baseino žemės panaudojimo gerinimu, greito vandens 
nuotėkio kaimo ir miesto srityse stabdymu ir natūralių potvynio zonų atkūrimu. Tai apima 
natūralių šlapynių ir salpų gebėjimų atkūrimą, kuris taip pat gali būti naudingas ekologijai, 
pavyzdžiui, padėti išsaugoti biologinę įvairovę, papildyti požeminius vandeninguosius 
sluoksnius, sukurti poilsio zonas, sudaryti galimybes plėtoti turizmą ir kt. Pagrindinės 
priemonės, kurios paprastai yra veiksmingesnės nei apsauga nuo potvynio, yra augalijos ir 
miškų atkūrimas, šlapynių, salpų, įskaitant upių vingius, išsaugojimas, veiksminga apsauga ir, 
jei įmanoma, atkūrimas, pakartotinis upių sujungimas su jų salpomis sumažinant išsausėjimą, 
leidžiant vandens tėkmei tekėti vingiuota vaga ir sutvarkant krantų sutvirtinimus (leisti upei 
plėstis), suvaldomų potvynio polderių, kurie turėtų būti naudojami kaip sąžalynai arba vieta 
aliuviniam miškui atkurti, plėtra, dirbtinių kliūčių srovei panaikinimas ir t. t. 

Antrajai priemonių grupei priskiriamos priemonės turėtų būti skirtos žmonių sveikatos 
apsaugai ir saugai, vertingo kilnojamojo turto ir nuosavybės apsaugai visų pirma miesto 
vietovėse. Pirmenybė turėtų būti teikiama esamos infrastruktūros atstatymui ten, kur ji būtina, 
siekiant užtikrinti jos saugumą ir tinkamą apsaugos lygį. Naujas infrastruktūros priemones 
galima būtų planuoti tik tuo atveju, jei nepaisant įgyvendintų kitų priemonių išlieka pavojus 
(ir su sąlyga, kad bus laikomasi tam tikrų sąlygų, ypač nustatytų Vandens pagrindų direktyvos 
4 straipsnio 7 dalyje). 
Į vadinamuosius upės baseino valdymo planus turėtų būti įtraukta informacija apie naujus 
pakeitimus, kurie gali pabloginti vandens telkinių būklę. Kai Komisija gaus Lenkijos 
parengtus upės baseino valdymo planus, bus atliktas išsamus vertinimas siekiant nustatyti, ar
jie atitinka direktyvos nuostatas. Minėti planai turi būti pateikti iki 2010 m. kovo 22 d.
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Trečiosios grupės priemonės taikomos tokiais atvejais, kai nepaisant įgyvendintų apsaugos 
priemonių neįmanoma išvengti potvynio ir jį būtina suvaldyti. Šios priemonės yra ypač 
svarbios, nes dėl klimato kaitos padaugėjo gaivalinių nelaimių. Norint sėkmingai sumažinti 
potvynių daromą žalą būtina sekti potvynių prognozes ir perspėjimo apie juos signalus. Toms 
vietovėms, kuriose gali kilti potvynis dėl tiesioginio vandens lygio pakilimo sugriuvus 
užtvankoms ar pylimams arba kitos vandens sukelto problemos, turi būti parengti išsamūs 
nenumatytiems atvejams skirti nacionaliniai ir vietos planai ir pasirengta juos operatyviai 
vykdyti. 

Ši pagal svarbą išvardytų kovos su potvyniais priemonių grupių sistema buvo įtraukta į 
projektų atrankos kriterijus ir yra tinkamos bei skaidrios projektų, finansuotinų iš Sanglaudos 
fondo, atrankos pagrindas. 

Tačiau praėjusio dešimtmečio pradžioje, kai kilo peticijos pateikėjo minimi tūkstantmečio 
potvyniai, buvo manoma, kad esamoms priemonėms, pavyzdžiui nustatytoms Vandens 
pagrindų direktyvoje, papildyti būtina nustatyti naujas ES teisines priemones, skirtas potvynių 
prevencijai, apsaugai nuo jų ir pasiruošimui jiems. Naujoje Potvynių direktyvoje (2007 m.
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos 
įvertinimo ir valdymo) nustatytas reikalavimas valstybėms narėms įvertinti potvynio pavojaus 
riziką (iki 2011 m. pabaigos), parengti išsamius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius (iki 
2013 m. pabaigos) ir parengti potvynio rizikos valdymo planus. Šiais planais turėtų būti 
siekiama sumažinti potvynių pavojų tiems, kam jis gresia, pavyzdžiui, gyventojams, 
ekonominei veiklai, aplinkai ir kultūros paveldui. Pirmieji planai bus sudaryti iki 2015 m. 
gruodžio 22 d. ir galios šešerius metus; vėliau bus peržiūrimi kartą per šešerius metus. 
Komisija tikisi, kad į raštuose iškeltus klausimus bus atsižvelgta ateityje rengiant Oderio
potvynių rizikos valdymo planą. Tačiau, kol šis planas nepaskelbtas ir Komisija neįvertino 
tokių planų atitikties direktyvoje nustatytiems reikalavimams, Komisija negali vertinti, ar 
Lenkija laikosi direktyvoje nustatytų reikalavimų. 

Išvados
Minėtas investicinis projektas nėra įtrauktas į pagrindinių projektų sąrašą, kuris bus teikiamas dėl 
bendro finansavimo 2007–2013 m.; valdymo institucija1 privalo persvarstyti minėtų investicinių 
projektų svarbą ir galimybę į orientacinį pagrindinių projektų sąrašą įtraukti dar vieną projektą pagal
su Europos Komisija suderintą tvarką.

Europos Komisija negali imtis jokių tiesioginių veiksmų dėl peticijos pateikėjui rūpimų klausimų ir
negali kokiais nors būdais remti konkrečius projektus, bendrai finansuojamus iš ES lėšų. Peticijos 
pateikėjui galima būtų patarti dėl papildomos informacijos kreiptis į minėtas Lenkijos valdžios 
institucijas.“ 

                                               
1 Regionų plėtros ministerija, Monika Pałasz, Infrastruktūros programų koordinavimo departamento direktorė, 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw.


